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Вовед

Иако	 географски	 далечни,	 Полска	 и	 земјите	 на	 Западен	

Балкан	(Албанија,	Босна	и	Херцеговина,	Косово,	Северна	Македонија	

и	Србија)	 споделуваат	 долга	 историја	 на	 односи,	 како	 и	 размена	 на	

луѓе	 и	 идеи.	Овој	 процес	 никогаш	 не	 бил	 еднонасочен.	Секогаш	 се	

случувал	во	двата	правци,	иако		неговиот	интензитет	се	менувал	низ	

различните	 историски	 епохи.	 Еден	 краток	 преглед	 на	 трговските	

мрежи	и	сообраќајните	рути	во	кој	било	историски	период	ќе	открие	

директни	врски	помеѓу	Полска	и	Западен	Балкан.	Списокот	на	луѓето	

што	 патувале	 и	 тргувале,	 се	 бореле	 и	 се	 миреле,	 спасувале	животи	

како	 доктори,	 помагале	 во	 изградбата	 на	 инфраструктурата	 како	

инженери	или	 студирале	и	предавале	во	овој	 регион	е	мошне	долг.	

Ова	особено	се	однесува	на	оние	што	оставиле	препознатлив	белег	во	

областа	на	уметноста,	науката	и	културата.	Целта	на	овој	албум	е	да	го	

опише	живот	и	делото	на	овие	луѓе	и	да	ја	смести	нивната	активност	

во	 поширок,	 современ	 контекст.	 Надежта	 е	 дека	 ова	 ќе	 резултира	

со	 повторно	 откривање	 на	 овие	 приказни,	 за	 да	 не	 се	 загубат	 низ	

историјата.	Албумов	 се	 концентрира	на	Полјаците	или,	 подобро,	 на	

луѓето	родени	на	територијата	што	во	дадениот	период	се	нарекувала	

Полска.	 Ова	 се	 луѓе	 што	 значително	 допринеле	 кон	 развојот	 на	

уметноста,	науката	и	културата	на	Албанците,	Бошњаците,	Хрватите,	

Македонците,	Црногорците	и	Србите

Ваквата	задача	се	чини	речиси	невозможна	без	да	се	разгледа	

поширокиот	 политички,	 општествен	 и	 економски	 контекст	 во	

различните	историски	периоди.	Оваа	потреба	да	се	сконцентрираме	

на	 контекстот	 се	 отсликува	 во	 самата	 структура	 на	 албумов.	 Тој	 

е	 поделен	 на	 четири	 поглавја	 според	 хронолошкиот	 редослед.	

Албумот	 започнува	 со	 краток	 историски	 вовед	 со	 цел	 да	 им	 се	

помогне	 на	 читателите	 од	 Западен	 Балкан	 да	 се	 запознаат	 со	

Полска.	 За	оваа	цел,	 воведот	обработува	низа	 сличности	и	разлики	

помеѓу	полската	и	западнобалканските	истории.	Понатаму,	во	секое	

поглавје	ги	опишуваме	најважните	личности,	настани,	процеси,	идеи	

и	појави	поврзани	со	културните,	уметничките	и	научните	соработки	

меѓу	 Полска	 и	 Западен	 Балкан.	 Како	 што	 беше	 споменато	 погоре,	

албумот	 посветува	 особено	 внимание	 на	 полскиот	 придонес	 кон	

овие	 области.	 Првото	 поглавје	 ги	 обработува	 настаните	 за	 време	

на	 сојузот	 на	Кралството	Полска	 и	 Големото	 кнежевство	Литванија,	 

и	 завршува	 со	 губењето	 на	 независноста	 во	 1795	 г.	 Второто	 се	

однесува	на	историските	настани	до	1918	г.,	кога	Полска	не	постоела	

како	држава.	Третото	го	покрива	„краткиот“	XX	век	(1918-1989),	кој	ја	

вклучува	полската	меѓувоена	независност	и	комунистичкиот	период.	

Најпосле,	 четвртото	 поглавје	 се	 однесува	 на	 настаните	 од	 падот	 на	

комунистичките	режими	до	денешен	ден.	Дополнително,	се	обидовме	

да	 понудиме,	 донекадесиметрична	 нарација	 како	 дел	 од	 текстот.	

Па,	 така,	 освен	опишувањето	на	 случаите	на	полските	мажи	и	жени	

што	живееле,	 работеле,	 создавале	и	 често	 умирале	 на	Балканот,	 ги	

обработуваме	и	„Балканците	во	Полска“	во	поедноставена	форма.	Ова	

се	луѓето	и	идеите	што	стигнале	во	Полска	од	Балканот	и	извршиле	

влијание	 врз	 политичкиот,	 општествениот	 и	 културниот	 живот	 на	

земјата.	

I. Полска и Западен Балкан до 1795 г.

	 Првата	 полска	 држава	 била	 основана	 од	 страна	 на	

династијата	Пјаст	 во	 првата	 половина	 на	X	 век.	 Во	 966	 г.	 Полска	 го	

прифатила	 христијанството	 и	 така	 земјата	 паднала	 под	 влијание	 на	

римокатоличкиот	 свет.	 Оттогаш	 мнозинството	 Полјаци	 останале	

римокатолици.	 Освен	 ова,	 важно	 е	 да	 се	 запомни	 дека	 полската	

култура	и	идентитет	биле	обликувани	во	голема	мера	од	искуствата	

на	 судири,	 но	 и	 соживот	 со	 соседите.	Меѓу	 нив	 имало	 православни	

христијани,	грчки	католици,	протестанти,	муслимани	и	Евреи	и	други.	

Во	1025	 г.,	Полска	станала	кралство.	Но,	речиси	триста	 години	била	

раководена	 главно	од	кнезови.	Дури	по	1320	 г.,	 секој	 следен	полски	

владетел	бил	крунисуван.	Помеѓу	X	и	XIII	век	Полска	често,	формално	

и	неформално,	се	наоѓала	под	сизеренство	на	Кралството	Германија.	

Доселувањето	на	мноштво	Германци	и	Евреи,	особено	во	градовите,	

силно	допринело	кон	развојот	на	земјата,	но	истовремено	резултирало	

и	со	видливи	промени	на	етничката	структура	во	одредени	региони.	

Згора	 на	 тоа,	 Полска	 посведочила	 и	 период	 на	 внатрешна	 поделба	

во	 XII	 и	 XIII	 век.	 Следствено,	 биле	 загубени	 огромни	 територии	 во	

западниот	дел	од	земјата.	Но,	сепак,	Кралството	Полска	било	обновено	

во	XIV	век.	Државата	дури	се	здобила	и	со	статус	на	регионална	сила	

проширувајќи	се	кон	исток.	По	бездетната	смрт	на	последниот	крал	

од	 династијата	 Пјаст,	 накратко	 со	 земјата	 завладеала	 Анжујската	

династија.	 Оваа	 состојба	 завршила	 со	 брак	 помеѓу	 великиот	 кнез	

Јагело	од	Литванија	и	Јадвига,	кралицата	на	Полска,	во	1386	г.	Овој	
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брак	ја	востановил	Полско-литванската	Унија,	а	со	тоа	и	Јагелонската	

династија,	која	владеела	речиси	200	години.		

Во	 текот	 на	 овој	 период	 Полско-литванската	 Унија,	 како	 една	 од	

најголемите	држави	во	Европа,	станала	континентална	сила.	Унијата	

била	 во	 голема	 мера	 мултиетничка	 (главно	 составена	 од	 разни	

словенски	народи)	и	мултирелигиска	(главно	населена	од	православни	

христијани	и	римокатолици,	но	и	Евреи	и	муслимани),	и	во	тоа	време	

била	препознатлива	во	Европа	по	својата	толеранција.	Политичкиот	

систем	 бил	 изграден	 врз	 основана	 феудалниот	 парламентаризам,	

кој	 бил	 контролиран	од	 страна	на	благородништво.	Во	XV	и	XVI	 век	

Полска	доживеала	процут	во	културата	и	стекнала	статус	на	еден	од	

главните	 центри	 на	 европската	 цивилизација.	 Полска	 и	 економски	

се	 развила	 играјќи	 ја	 улогата	 на	 „европска	 житница“.	 Всушност,	

до	 XVI	 век	 Полска	 не	 била	 значително	 посиромашна	 од	 повеќето	

развиени	 европски	 земји.	 Сепак,	 континуираната	 доминација	 на	

кметската	 земјоделска	 економија	 довела	 кон	 тоа	 земјата	 да	 остане	

недоразвиена	 во	 споредба	 со	 Западна	 Европа.	 Освен	 тоа,	 земјата	

почнала	да	прифаќа	олигархиски	систем	управуван	од	дузина	моќни	

аристократски	 семејства.	 Во	 втората	 половина	 на	XVII	 век	 и	 првата	

половина	на	XVIII,	римокатолицизмот	ја	зајакнал	својата	доминантна	

позиција	во	земјата.	Ова	особено	било	случај	кај	етничките	Полјаци.	

Во	 1569	 г.,	 Полско-литванската	 Унија	 од	 блиска	 конфедерација	 се	

трансформирала	во	федерација	(Жечпосполита	–	Државна	Заедница).	

По	 крајот	 на	 Јагелонската	 династија,	 Полска	 станала	 изборна	

монархија,	 иако	 поголемиот	 дел	 од	 времето	 владееле	 династиите	

на	Васа	и	Ветин.	Втората	половина	на	XVII	век	и	почетокот	на	XVIII	ја	

запечатиле	 судбината	 на	 Полска.	 Граѓанските	 војни	 предизвикани	

од	 општествени,	 политички,	 религиозни	 и	 етнички	 поделби,	 како	 

и	 руските	 и	 шведските	 инвазии	 придонеле	 кон	 драматично	 намалување	

на	 населението.	 На	 почетокот	 на	 XVIII	 век,	 Полско-литванската	

Жечпосполита	 де факто	 се	 претворила	 во	 руски	 протекторат,	 иако	

Санкт	Петербург	сè	уште	го	препознавал	забележителниот	интерес	на	

Прусија	и	Австрија	во	полските	државни	работи.	Во	втората	половина	

на	XVIII	век,	Полска	била	поделена	помеѓу	овие	три	држави,	за	конечно	

да	ја	изгуби	независноста	во	1795	г.	

	 Историјата	на	Западен	Балкан	во	средниот	век	и	раниот	нов	

век	 често	 се	 разликувала	 од	 искуствата	 на	 Полска.	 Мнозинството	

жители	 во	 регионот	 преминало	 во	 православно	 христијанство,	 но	

римокатолиците	 претставувале	 значителен	 дел	 од	 населението.	

Подоцна,	Византија	ја	обликувала	нивната	култура	и	послужила	како	

клучен	политички	модел.	Освен	тоа,	народите	од	Западен	Балкан	ги	

изгубиле	своите	држави	во	XV	век,	како	резултат	на	експанзијата	на	

Отоманската	 Империја.	 Политичките	 системи	 на	 Западен	 Балкан	

за	 време	 на	 предмодерниот	 период	 биле	 поцентрализирани	 

и	 поавторитарни	 во	 споредба	 со	 оној	 во	 Полска.	 Истовремено,	

општествата	во	овој	регион	биле	севкупно	порамноправни.	

Сепак,	историјата	на	овој	регион	споделува	важни	сличности	со	Полска	

во	споредба	со	искуствата	од	Западна	Европа.	Западниот	Балкан	со	

векови	 претставувал	 граничен	 појас	 помеѓу	 источното	 и	 западното	

христијанство,	на	кои,	по	отоманското	освојување,	им	се	„придружил“	

и	 исламот.	 Полска	 и	 Западен	 Балкан	 биле	 населени	 главно	 од	

словенско	 население	 што	 живеело	 заедно	 со	 бројни	 несловенски	

народи.	 Уште	 во	 антиката,	 Западен	 Балкан	 претставува	 дом	 за	

значителен	дел	 од	 еврејската	 заедница,	 за	да	 кон	 крајот	 на	XV	 век,	

стане	крајна	дестинација	на	бројна	имиграција	на	Сефардиски	Евреи	

од	Шпанија	и	Португалија	Во	Средниот	век,	Западен	Балкан,	иако	во	

Автор	на	овој	портрет	
на	Јадвига	бил	
Марчело	Бачарели	
(1731-1818),	дворски	
сликар	на	последниот	
полски	крал	Станислав	
Аугуст	Поњатовски	
(1764-1795).
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помала	мера	од	Полска,	сведочи	германска	имиграција.	Во	раниот	нов	

век,	Западен	Балкан,	како	и	Полска,	доживеал	високо	ниво	на	етничка	

разновидност.	 Ова	 е	 особеновидливо	 ако	 се	 споредат	 руралните	

и	 урбаните	 популации.	 Отоманската	 власт	 му	 донела	 период	 на	

благосостојба	 и	 културен	 развој	 на	 Западниот	 Балкан	 во	 периодот	

од	 XV	 до	 XVII	 век.	 Слично	 како	 во	 Полска,	 различните	 религиски	 

и	етнички	заедници	уживале	заемна	толеранција	и	соживот.	Ова,	во	

голема	мера,	резултирало	со	културно	мешање	и	синкретизам.	Сепак,	

бројните	 конфликти	 постепено	 ја	 дестабилизирале	 оваа	 состојба.	

Тие	често	биле	резултат	на	доминацијата	на	одредени	етнички	групи	

и	 религии	 (исламот	 во	Отоманската	 Империја	 и	 римокатолицизмот	

во	Полска)	и	на	мешањето	на	надворешните	сили.	Во	економиите	на	

Западен	 Балкан	 и	 Полска	 доминирало	 земјоделството,	 а	 стапките	

на	 урбанизација	 и	 писменос	 биле	 значително	 пониски	 од	 оние	 во	

Западна	 Европа.	 Во	 XVII	 и	 XVIII	 век,	 преносот	 на	 моќта	 во	 рацете	

на	 локалните	 елити	 на	 Западен	 Балкан	 го	 направил	 овој	 регион	

уште	 посличен	 со	 Полска	 во	 однос	 на	 нивните	 политички	 системи.	

Најголеми	 сличности	 постоеле	 помеѓу	 јужна	 Полска	 и	 Западен	

Балкан.	Во	XIV	и	XVI	век	двете	области	засведочиле	голема	миграција	

на	 Власи.	 Власите	 биле	 овчари	 од	 романско	 говорно	 подрачје,	 кои	

главно	доаѓале	преку	Динарските	Планини	и	Карпатите.	Сличностите	

на	 ниво	 на	 етничка	 структура	 резултирале	 со	 развивање	 на	 слични		

општествено-економски	и	правнимодели	во	двата	региони.	Постоеле	

и	 културолошки	 сличности	 во	 поглед	 на	 облеката,	 обичаите,	

Оваа	карта	на	Европа	ја	
изработил	Вилем	Јансон	
Блау	и	ја	објавил	во	
1630	г.	Делото	вклучува	
ислустрации	на	народните	
носии	на	Полјаците	и	
народите	на	отоманскиот	
Балкан.	
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верувањата,	уметноста,	архитектурата,	вокабуларот	и	кујната	помеѓу	

полските	 и	 западнобалканските	 планинци,	 од	 кои	 дел	 опстанале	 

и	до	ден-денес.	На	пример,	според	Кажимјеж	Доброволски,	истакнат	

полски	етнолог,	имињата	на	некои	планински	вериги	во	јужна	Полска	

(Бјешчади	и	Бескиди)	се	од	албанско	потекло.	Во	XIX	век,	народните	

костими	 на	 планинците	 станале	 народни	 носии	 на	 полските	 и	 на	

западнобалканските	 народи.	 Карпатите	 служеле	 и	 како	 „автопат“	

за	ромските	заедници	што	се	селеле	помеѓу	Балканот	и	Полска.	Ова	

значително	придонело	кон	развојот	на	музиката	во	двата	региони.

	 Западен	 Балкан	 и	 Полска,	 до	 извесен	 степен,	 исто	 така,	

споделуваат	 искуства	 и	 во	 однос	 на	 експанзијата	 на	 Отоманската,	

Руската	 и	 Хабсбуршката	 империја.	 Војните	 меѓу	 народите	 од	

различни	 религии	 и	 општествено-политички	 хиерархии	 вкоренети	

во	 религијата,	 придонеле	 кон	 сè	 поголемо	 преклопување	 помеѓу	

етничкиот	 и	 религискиот	 идентитет	 на	 двете	 области.	 Развојот	

на	 односите	 помеѓу	 Западен	 Балкан	 и	 Полјаците	 бил,	 исто	 така,	

потпомогнат	 и	 од	 долготрајното	 „соседство“	 помеѓу	 Отоманското	

Царство	и	Полска.	Впрочем,	од	крајот	на	XIV	до	крајот	на	 	XVIII	 век,	

Полско-литванска	Унија	 /Државна	Заедница	има	 заедничка	 граница	

со	 Отоманската	 Империја.	 Се	 разбира,	 Балканот	 го	 сочинувал	

средиштето	на	оваа	држава.	Освен	тоа,	кон	крајот	на	XVII	век	полската	

провинција	Подолија	 (денешна	Украина)	 неколку	децении	 била	 под	

отоманската	власт.

Горјани	од	Подхале	претставени	на	цртежот	на	Гастон	Вилие	(1845-1915),	
значаен	франсцуски	сликар	и	патник	според	фотографијата	на	Густав	Ле	Бон	
(1841-1931)	направена	за	време	на	патувањето	на	Татрите	во	1881	г.

Членови	на	албанска	фолклорна	група	од	Косово	што	танцува	на	49-то	
издание	на	Меѓународниот	фестивал	на	фолклор	во	Загреб	во	јули,	2015	г.
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Унгарска врска

	 Комуникацијата	 помеѓу	 Полска	 и	 Западен	 Балкан	 станала	

елемент	 на	 редовни	 политички	 и	 културолошки	 односи	 во	 XIV	 век,	

како	резултат	на	продлабочувањето	на	полско-унгарската	соработка.	

Во	меѓувреме,	 во	 средниот	 век	 огромни	делови	од	Западен	Балкан	

се	нашле	под	директна	или	индиректна	унгарска	власт.	Заедничкиот	

интерес	 за	 овој	 регион,	 пред	 сè,	 се	 манифестирал	 преку	 браковите	

помеѓу	 полските	 и	 балканските	 династии.	 Очигледно,	 особено	

e	 важно	 да	 се	 спомeне	 бракот	 помеѓу	 Стефан	 Котроманиќ,	 еден	

од	 најмоќните	 банови	 (принцови)	 во	 Босна	 и	 полската	 принцеза	

Елизабета	 Пјаст.	 Нивната	 ќерка,	 Елизабета	 од	 Босна,	 преку	 својот	

брак	со	кралот	Луј	 I	во	1350	г.	станала	кралица	на	Унгарија.	Кога	Луј	

седнал	на	полскиот	трон,	таа	станала	кралица	на	Полска	(1370-1382),	

а	Јагелонците	кралеви	на	Унгарија	(1440-1444,	1490-1526).	По	смртта	

на	нејзиниот	сопруг,	Елизабета	станала	кралица-консорт	на	Унгарија	

и	 Полска,	 а	 нејзината	 ќерка	 Јадвига	 била	 крунисана	 за	 кралица	 на	

Полска	во	1384	г.	Во	1997	г.,	католичката	црква	ја	прогласила	Јадвига	за	

светица.	Таа	од	Балканот	ги	донела	во	Полска	монасите	од	источниот	

обред.	 Нивниот	 манастир	 во	 Краков	 функционирал	 речиси	 еден	

век.	Вреди	да	се	запомни	дека	династијата	Котроманиќ	била	брачно	

поврзана	 и	 со	 Цељските	 грофови,	 кои	

биле	 тесно	 поврзани	 со	 династијата	

Пјаст	 и	 Јагелонската	 династија,	 како	

и	 со	 Бранковиќ,	 српската	 деспотска	

династија.	 Браковите	 меѓу	 полско-

литванските	и	балканските	елити	не	се	

ограничувале	само	на	полските	кралеви,	

туку	 опфаќале	 и	 моќни	 аристократски	

семејства	 од	 Полско-литванската	

Унија.	 Во	 првата	 половина	 на	 XVI	 век,	

членови	 на	 најважните	 православни	

рутенски	 аристократски	 семејства	

од	 Големото	 Кнежевство	 Литванија	

(Глински,	 Вишновецки,	 Чарториски,	

Сангушко,	 Збарашки)	 се	 ожениле	

со	 принцези	 од	 српските	 деспотски	

династии	 (Бранковиќ,	 Јакшиќ),	 кои	

живееле	 во	 Унгарија.	 Претставниците	

на	 овие	 рутенски	 семејства	 постепено	 се	 полонизирале	 и	 одиграле	

клучна	улога	во	историјата	на	Полска.	На	пример,	еден	од	нив,	Михал	

Корибут	 Вишновецки,	 бил	 избран	 за	 крал.	 Хусарите,	 легендарната	

полска	коњица,	влече	потекло	од	српските	платеници,	кои	со	своите	

невести	дошле	во	Полска.	

	 Ориентацијата	 на	 Полска	 кон	 југот	 довела	 до	 нејзино	

вмешување	 во	 Унгарските	 војни	 на	 Балканот,	 особено	 во	 контекст	

на	растечката	отоманска	експанзија.	Еден	од	најпознатите	европски	

витези,	Завиша	Црни	умрел	во	1428	г.	среде	борбите	со	Отоманците.	По	

неуспешната	Опсада	на	Голубац	(Србија),	поразената	унгарска	армија	

почнала	да	го	преминува	Дунав,	а	Завиша	Црни,	наспроти	понудата	

од	 кралот	 да	 оди	 со	 него,	 одлучил	 да	 го	 брани	 повлекувањето	 на	

армијата.	Се	вратил	на	бојното	поле,	каде	што,	според	легендата,	бил	

жив	заробен	од	помногубројните	војници,	а	потем	бил	обезглавен	за	

време	на	кавгата	помеѓу	двајца	 јаничари	за	тоа	кој	бил	заслужен	за	

славниот	 заробеник.	 Несомнено,	 кулминацијата	 на	 полската	 воена	

вмешаност	 во	 унгарско-отоманскиот	 конфликт	 за	 време	 на	 овој	

период	 ги	 вклучува	 борбите	 на	 Владислав	 III	 Варнењчик,	 крал	 на	

Полска	 и	 Унгарија	 (1440-1444).	Србија	 била	 едно	 од	 главните	 бојни	

Битката	кај	Варна.	Авторот	Станислав	Хлебовски	(1835-1884)	бил	главен	
сликар	на	отоманскиот	султан	Абдулазиз	(1830-1876)	од	1864	до	1876	г.
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полиња	 за	 судирот	 на	 Варнењчик	 со	Отоманците.	 Кралот	 исчезнал	

за	 време	 на	 битката	 кај	 Варна	 во	 1444	 г.	Тој	 е	 единствениот	 полски	

крал	што	 го	 загубил	животот	 на	 бојното	 поле.	 Во	 следните	 векови,	

Владислав	 III	 Варнењчик	и	 Завиша	Црни	 станале	икони	на	 полската	

уметност	и	литература.	

	 Битките	на	Владислав	III	го	охрабриле	албанскиот	благородник	

Ѓерѓ	Кастриот,	општопознат	како	Скендербег,	најпознатиот	албански	

национален	 херој,	 да	 крене	 востание	 против	 Отоманците.	 Во	

следните	 25	 години,	 Скендербег	 успешно	 се	 спротивставувал	 на	

отоманските	 походи	 на	 Западен	 Балкан.	 Се	 здобил	 и	 со	 огромна	

популарност	во	Полска.	Борбата	на	Скендербег	и	Албанците	против	

отоманската	 власт	 првпат	 била	 спомената	 во	 полската	 литература	

во	делото	на	Марќин	Бјелски	(1495-1575).	Неговите		Хроники на сè во 

светот	(Kronika	wszytkiego	świata) првпат	биле	објавени	во	1551	г.	Но,	

Бјелски	продолжил	да	работи	на	своите	хроники	до	крајот	на	животот.	

Под	 влијание	 на	 огромната	 популарност	 на	Скендербег	 низ	 Европа	

во	XVI	век,	Бјелски	го	претставил	како	типичен	ренесансен	витез,	кој	

извојувал	 низа	 победнички	 битки	 против	 Отоманските	 освојувачи.	

Иако	хрониката	на	Бјелски	претставува	збирка	од	различни	прикази	

за	 животот	 на	 херојот,	 таа	 одиграла	 клучна	 улога	 во	 засилувањето	

на	 интересот	 на	 полските	 читатели	 за	 приказната	 на	 Скендербег.	

Неговиот	 портрет	 бил	 ставен	 на	 фасадата	 на	 Златната	 зграда	 во	

Гдањск.	Таа	 зграда	 била	 изградена	 на	 почетокот	 на	XVII	 век,	 а	 била	

дизајнирана	 од	 истакнатиот	 фламански	 архитект	 Абрахам	 ван	 ден	

Блок.	Според	 записите,	 еден	 од	мечевите,	 обликуван	 според	мечот	

за	 крунисување	 на	 полските	 монарси,	 наводно,	 бил	 направен	 за	

Скендербег.	

Унгарско-отоманските	 војни,	 исто	 така,	 извршиле	 влијание	

врз	 развојот	 на	 полско-балканските	 културни	 врски.	 Од	 друга	

страна,	пак,	етнонимот	„Бошњак“	првпат	во	историјата	се	појавил	во	

писмо	што	 босанскиот	 крал	Твртко	 му	 го	 испратил	 на	 Владислав	 III	

Варнењчик	во	1440	г.	Во	овој	документ,	тој	нагласил	дека	„Бошњаците	

ги	делеле	истите	предци	со	Полјаците“	и	дека	двата	народа	зборуваат	

ист	јазик.	Можно	е	промената	на	претходниот	етноним	од	„Босанец“	

во	„Бошњак“	да	се	појавила	под	влијание	на	полскиот	 јазик	 (слично	

на	Полјак).	 Иако	 оригиналниот	 јазик	 на	 кој	 биле	 напишани	 останал	

непознат,	 мноштвото	 зачувани	 ракописи	 од	 Турската хроника	 се	

на	 полски	 јазик.	 Постои	 веројатност	 дека	 Константин	 Михајловиќ	

од	 Островица	 (Србија)	 ја	 напишал	 некаде	 помеѓу	 1491	 и	 1500	 г.,	

најверојатно	 за	 време	 на	 неговиот	 престој	 во	 Полска.	 Книгата	 ја	

содржи	 животната	 приказна	 на	 Константин	 и	 неговите	 потфати	

како	висок	отомански	офицер,	детален	опис	на	дел	од	Отоманската	

Империја	 и	 отоманските	 битки	 во	 втората	 половина	 на	 XV	 век,	 па	

дури	и	политички	меморандум	адресиран	до	тогашниот	полски	крал	

Јан	Олбрахт	 и	 неговиот	 брат	 кралот	Владислав	 од	Унгарија.	Ова	 ги	

натерало	кралевите	да	започнат	војна	против	Отоманците.	Меѓутоа,	

во	 своето	 дело	 Константин	 нагласил	 дека	 политичкиот	 систем	 на	

Отоманската	Империја	е	базиран	на	меритократија	и	вредности,	а	овој	

модел	претставува	извор	за	инспирација	за	полскиот	крал.	Откриена	

и	објавена	во	1828	г.	под	неточниот	наслов Спомените на јаничарот 

(Pamiętniki	 Janczara),	 книгата	 наскоро	 станала	 значајна	 појдовна	

точка	за	историјата	на	Западен	Балкан	од	овој	период.	Таа,	исто	така,	

одиграла	клучна	улога	во	разбирањето	на	полско-српските	и	полско-

отоманските	односи.	Следствено,	делото	придонело	и	кон	растот	на	

панславизмот	во	овој	период.		

Додека	меѓу	Албанците	бил	прилично	познат,	Скендербег	бил	уважуван	како	
Athleta	Christi	и	низ	Европа,	вклучувајќи	ја	и	Полска.
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Slavia Orthodoxa

	 Приказната	 на	 Константин	 Махајловиќ	 покажува	 дека	

директните	 воени	 врски	 помеѓу	 Полска	 и	 Балканот	 отвориле	 

и	 можности	 за	 културна	 размена	 помеѓу	 православните	 заедници	 во 

двете	 области.	 Всушност,	 Полска-Литванија	 во	 периодот	 од	 речиси	

три	 века	 (XIV-XVII)	 главно	 била	 населена	 од	 православни	 Словени	

(претежно	од	Рутени,	предци	на	Белоруситеи	Украинците).	По	Русија,	

таа	била	најголема	православна	заедница	во	светот.	Многу	членови	

на	 православната	 елита	 долго	 време	 се	 дефинирале	 како	 Полјаци	

или	 Литванци	 во	 политичка	 смисла,	 но	 останале	 етнички	 Рутени.	

Старословенскиот	 јазик	 бил	 лингва франка,	 која	 ги	 обединувала	

полско-литванските	 христијани	 и	 нивните	 соверници	 од	 Западен	

Балкан.	На	почетокот	на	XV	век,	во	Полско-литванската	Унија	се	развила	

книжевноста	на	старословенски	јазик	благодарение	на	имиграцијата	

од	 балканските	 православни	 христијани.	 Еден	 од	 нив	 бил	 Грегориј	

Цамблак	 (околу	 1365-1420),	 еден	 од	 најважните	 средновековни	

православни	 писатели	 и	 митрополит	 на	 Киев	 во	 Полска-Литванија.	

Цамблак	 бил	 Бугарин	 по	 потекло,	 а	 пред	 доаѓањето	 во	 Полско-

литванската	Унија	живеел	во	Србија,	поточно	во	манастирот	Високи	

Дечани	(денешно	Косово).	Ја	напишал	

биографијата	и	химната	на	кралот	на	

Србија	Стефан	Дечански,	 реферат	 за	

пренесувањето	 на	 моштите	 на	 Света	

Параскева	 во	 Србија,	 а	 ја	 уредил	 

и	службата	посветена	на	оваа	светица.	

	 Во	 1490-1491	 г.,	 печатницата	

што	 ја	 водел Швајполт	Фиол,	 полски	

Германец	 од	 Краков,	 ги	 испечатила	

првите	 книги	 на	 кирилица	 и	 на	

старословенски	 јазик.	 Најважната	

од	 нив	 е	 Осмогласие,	 која	 била	

базирана	на	рани	преводи	од	грчки	на 

старословенски	 на	 Кирил	 и	Методиј,	

како	 и	 на	 нивните	 ученици	 од	

Охридската	школа	(денес	во	Северна	Македонија)	во	IX	век.	Книгите	

испечатени	во	Краков	биле	корисни	во	зајакнувањето	на	православната	

литургија	 меѓу	 словенските	 народи	 од	 Западен	 Балкан.	 Во	XVI	 век,	

манастирот	 во	 Супрашл,	 лоциран	 во	 североисточна	 Полска,	 станал	

еден	од	највлијателните	манастирски	центри	во	православниот	свет.	

Неговата	библиотека	собрала	огромна	колекција	книги	од	Балканот.	

Манастирската	црква	поседувала	мноштво	фрески	насликани	од	група	

српски	сликари	под	раководство	на	мајсторот	Некториус.	На	крајот	на	

XVI	век,	охридскиот	архиепископ	Гаврил	го	посетил	манастирот	и	го	

возвишил	во	статус	„лавра“.	Монасите	од	Супрашл	често	ги	посетувале	

Света	Гора	и	српскиот	манастир	Хиландар.	

Во	 1581	 г.,	 украинскиот	 град	Острог,	 кој	 тогаш	се	наоѓал	во	Полска,	

ја	 создал	 првата	 Библија	 целосно	 испечатена	 на	 кирилско	 писмо	 

и	 на	 старословенски	 јазик.	Ова	 величествено	 издание	 било	 богато	

украсено	 и	 во	 секој	 поглед	 претставувало	 типографскa	 знаменитост.	

Острошката	 Библија	 била	 од	 огромно	 значење	 за	 православните	

христијани	 што	 живееле	 на	 Балканот	 и	 станала	 особено	 популарна	

во	 регионот.	Подеднакво	 важна	 за	 употребата	 на	 старословенскиот	

јазик	и,	како	во	случајот	на	Србија,	неговото	повторно	усвојување	во	

Православниот	манастир	Супрашл	бил	
изграден	во	готски	стил,	но	внатрешноста	

ја	декорирале	српски	зографи	во	
византискиот	стил	типичен	за	Западен	

Балкан.
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литургиите	 и	 религиозните	 обреди,	 била	 и	 граматиката,	 напишана	

од	 Мелетиј	 Смотрицки	 (1577-1633),	 кој	 тогаш	 бил	 православен	

архиепископ	од	Полок,	а	подоцна	преобратеник	во	грчки	католицизам.	

Книгата	била	издадена	во	1618	г.	во	соседниот	Вилнус,	главниот	град	

на	Литванија,	и	оттогаш	станала	стандарден	учебник	за	предавање,	

учење	и	вежбање	на	старословенскиот	јазик.	Ова	особено	се	однесува	

на	православните	народи	во	Полска-Литванија	и	Западен	Балкан.	

	 Подемот	 на	 печатарската	 дејност	 има	 зародиш	 во	

интелектуалните	 превирања	 поттикнати	 од	 внатрешната	 дебата	 во	

православната	 заедница	 во	 поглед	 на	 односите	 со	 Рим.	 Во	 1596	 г.,	

многумина	епископи	од	православната	црква	во	Полска	ја	потпишале	

Брестовската	 унија	 со	 римокатоличката	 црква	 и	 го	 востановиле	

гркокатолицизмот.	 На	 почетокот	 на	 XVII	 век,	 Брестовската	 унија	

послужила	 како	 извор	 на	 инспирација	 за	 римокатоличкото	

свештенство	на	Западен	Балкан,	кое	се	обидело	да	ги	убеди	Србите	

да	ја	прифатат	папската	власт.	Во	тој	период,	Методиј	Терлецки,	иден	

гркокатолички	бискуп	од	Хелм	во	источна	Полска,	 одиграл	особено	

активна	улога	во	овие	преобратенички	активности.	

	 Развојот	на	трговијата	помеѓу	Балканот	и	Полско-литванската	

Унија	бил	уште	еден	значаен	фактор	што	помогнал	кон	засилувањето	

на	 културните	 врски	 во	 „Slavia Orthodoxa“.	 Рутата	 низ	 Молдавија	

и	 Влашка,	 која	 водела	 кон	 Западен	 Балкан,	 била	 еден	 од	 главните	

канали	 за	 трговија	 и	 размена	 помеѓу	 двата	 региони.	 Така,	 Василиј	

Лупу,	Албанец	кој	бил	принц	на	Молдавија	во	периодот	од	1643-1653,	

имал	блиски	врски	во	Лавов.	Во	1644	г.,	Василиј	изградил	православна	

црква	 посветена	 на	 Св.	 Параскева	 од	 Балканот,	 чиј	 култ	 е	 многу	

распространет	меѓу	православните	христијани	во	регионот.	Во	Лавов	

сè	уште	постои	улица	наречена	Српска,	лоцирана	во	областа	во	која	

трговците	од	Западен	Балкан	отседнувале	кога	го	посетувале	градот.	

Ќерката	 на	 Лупу,	 Марија,	 се	 омажила	 со	 Јануш	 Раѓивил,	 еден	 од	

најмоќните	 големци	 во	Полско-литванската	Жечпосполита	 за	 време	

на	XVII	век.	

Во	 XVII	 век,	 православните	 Словени	 во	 Полска	 се	 одбраниле	 од	

притисокот	од	римокатоличката	црква	претставувајќи	ја	отоманската	

власт	 на	Балканот	 како	 помало	 зло	 („Поарно	 турски	 турбан	одошто	

папска	тијара“).	Тие	биле	поддржани	од	православното	свештенство	

во	 Отоманската	 Империја,	 вклучувајќи	 ја	 и	 Српската	 патријаршија.	

Па,	така,	епископот	на	Белград	бил	еден	од	најважните	учесници	на	

православниот	собор	во	Брест	во	1596	г.,	на	кој	бил	одбиен	каков	било	

сојуз	 со	 римокатоличката	 црква.	 Од	 друга	 страна,	 православните	

христијани	во	Полска,	наспроти	својот	рутенски	етницитет,	редовно	

го	употребувале	полскиот	јазик	кога	пишувале.	Овие	текстови	главно	

се	 базирале	 на	 барокните	 полски	 книжевни	форми.	 Во	XVIII	 век,	 во	

Војводина	 пристигнале	 Украинци	 што	 пишувале	 на	 полски	 јазик	 

и	 многу	 придонеле	 кон	 развојот	 на	 барокната	 литература	 меѓу	

Србите	 во	 тој	 регион.	 Многу	 од	 нивните	 литературни	 дела	 биле	

преведени	 на	 славеносрпски	 јазик,	 книжевен	 јазик	 создаден	 од	

Со	основањето	на	црквата	во	Лавов,	Василиј	Лупу	има	заслуга	во	
преставувањето	на	Св.Параскева,	една	од	најпознатите	светици	меѓу	
балканските	православни	христијани,	пред	православната	заедница	во	
Полска-Литванија.
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мешавина	 од	 рутенскaта	 варијанта	

на	 староцркословенскиот	 јазик,	

српскиот	 народен	 јазик	 и	 рускиот	

јазик	што	го	користеле	српските	елити	

кон	средината	на	XIX	век.	

Орелот и полумесечината

	 Полска	 со	 векови	 одржувала	

контакти	 и	 со	 муслиманските	

заедници	 од	 Западен	 Балкан.	 Од	

крајот	на	XV,	па	сè	до	крајот	на	XVII	век,	

Отоманците	војувале	неколку	војни	со	

Полска.	Но,	сите	тие	заедно	траеле	само	малку	повеќе	од	25	години.	

За	време	на	овој	период,	со	Отоманската	Империја	управувале	голем	

број	Албанци	и	Словени	со	потекло	од	Западен	Балкан.	Поради	тоа,	

во	 овие	 отоманско-полски	 конфликти	 многу	 муслимани	 од	 Западен	

Балкан	се	бореле	против	полско-литванските	војски.	Битката	кај	Хотин	

во	 1621	 г.	 меѓу	 отоманските	 и	 полско-литванските	 сили	 се	 здобила	

со	 важно	 место	 во	 полската	 и	 западнобалканската	 литература.	 Во	

вториов	случај,	епот	Осман	е,	веројатно,	најдобриот	пример	за	оваа	

воодушевеност.	 Делото	 го	 напишал	 Иван	 Гундулиќ	 (1589-1638),	

извонредниот	хрватски	поет	од	Дубровничката	Република,	која	била	

отоманска	 вазалска	 држава.	 Во	 епот	 се	 опеани	 мноштво	 историски	

и	легендарни	личности	од	Западен	Балкан	и	од	Полска.	На	пример,	

Владислав	 Ваза,	 полскиот	 престолонаследник,	 и	 великиот	 везир	

Дилавер	 Паша,	 Хрват	 од	 Босна,	 се	 главните	 протагонисти	 во	 ова	

ремек-дело	 на	 јужнословенската	 литература.	 Покрај	 тоа	 што	 биле	

непријатели,	 Гундулиќ	 обајцата	 мажи	 ги	 преставил	 во	 позитивно	

светло.	 Сепак,	 пред	 сè,	 авторот	 ја	 гледал	 Полско-литванската	

Жечпосполита	 како	 можен	 ослободител	 на	 Западен	 Балкан	 од	

отоманската	власт.

Најзначајниот	настан	од	Полско-отоманските	војни	бил	неуспехот	на	

втората	опсада	на	Виена	во	1683	г.	Битката	за	Виена	ѝ	ставила	крај	на	

отоманската	доминација	 во	Средна	Европа	и	 го	поплочила	патот	 за	

експанзијата	 на	Хабсбуршката	 империја	 на	Балканот.	Со	 германско-

полските	сили	за	време	на	нападот	командувал	полскиот	крал	Јан	III	

Собјески,	кој	извојувал	многу	битки	против	Отоманците	и	се	здобил	со	

значајно	место	во	народните	песни	на	Западен	Балкан.	

Делотворниот	 систем	 на	 собирање	 разузнавачки	 информации,	

исто	така,	одиграл	клучна	улога	во	победата	на	германско-полската	

коалиција.	 Најзначајната	 улога	 во	 овој	 систем	 ја	 одиграл	 Јежи	

Кулчицки.	Тој	бил	полски	трговец	со	рутенско	потекло	и	шпион	што	

работел	 заедно	 со	 својот	 верен	 слуга,	 Србинот	 Ѓорѓи	 Михајловиќ.	

Заедно	се	движеле	низ	опседнатиот	град	и	германско-полскиот	воен	

камп	 во	 турска	 облека.	 Отоманците	 не	 можеле	 да	 го	 демаскираат	

Кулчицки	 затоа	 што	 тој	 течно	 зборувал	 турски	 и	 српски	 јазик.	 Ги	

научил	 овие	 јазици	 додека	 работел	 во	 Белград	 како	 преведувач	 во	

Австриската	ориентална	компанија.	Како	награда	за	неговата	работа,	

Кралот	Јан	III	Собјески	му	ги	дал	на	Кулчуцки	вреќите	со	кафе	што	ги	

запленил	 во	 отоманскиот	 камп.	Тој	 подоцна	 отворил	 кафетерија	 во	

Виена,	една	од	првите	јавни	објекти	од	овој	вид	во	Европа	надвор	од	

Отоманското	Царство.	Кулчицки	во	Виена	е	одбележан	со	статуа	на	

виенската	улица	Кулчицки.

Преку	сликите	на	битките	водени	од	
Отоманците,	вклучувајќи	ја	Опсадата	на	
Виена	во	1683	г.,	Хлебовски	ги	поставил	
темелите	на	историското	сликарство	во	

Отоманската	Империја.
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Битката	 кај	 Хотин	 во	 1673	 г.	 била,	 можеби,	 највеличествената	

победа	 на	Собјески	 над	Отоманците.	Таа	 е	 овековечена	 во	 романот	

Пан Володијовски	 од	 Хенрик	 Шенкевич,	 еден	 од	 највлијателните	

романописци	 во	 историјата	 на	 полската	 книжевност	 и	 нобелов	

лауреат.	 Романот	 бил	 објавен	 во	 1888	 г..	 Шенкевич	 ги	 претставил	

отоманските	трупи	како	моќна	и	застрашувачка	сила,	но	и	како	храбри	

воини	што	 заслужуваат	почит.	Во	описот	на	воената	кампања	 (1672-

1673).,	тој	им	посветил	особено	внимание	на	муслиманските	војници	

од	 Западен	 Балкан,	 создавајќи	 живописни	 слики:	 „(п)ристигнаа	

коњичките	чети	на	босанските	бегови,	по	бојата	на	зората,	по	бесот	

на	молња	слични;	пристигнаа	дивите	албански	воини,	кои	се	бореа	со	

анџари	во	пешадија;	пристигаа	глутниците	српски	потурјаци“.

	 Од	 друга	 страна,	 пак,	 познато	 е	 дека	 во	 XVI	 и	 XVII	 век	

многумина	 полски	 добороволци	 се	 бореле	 против	 Хабсбурговците	

во	редовите	на	унгарските	сили,	кои	им	биле	вазали	на	Отоманците.	

Ова	 значи	 дека	 тие	 често	 соработувале	 со	 отоманските	 војници	 од	

Западен	 Балкан.	 Според	 сведоштвата	 на	 полските	 дипломати	 што	

ја	 посетувале	Отоманската	 Империја,	 тие	 често	 можеле	 да	 сметаат	

на	 благопријатен	 прием	 кај	 бошњачките	 муслимански	 службеници	

благодарение	 на	 нивниот	 словенски	 етницитет.	 Во	 средината	 на	

XVI	 век,	 еден	 босански	 паша	му	 кажал	 на	 еден	 полски	дипломат	 во	

отоманскиот	суд	во	Истанбул:	„(н)ие	сме	од	ист	народ	со	тебе	и	твојот	

крал,	ти	си	Лах	(Полјак),	а	јас	сум	Босанец;	и	природно	е	секој	народ	

повеќе	да	си	се	сака	себеси	одошто	туѓинците“.	

Освен	 тоа,	 во	 XVIII	 век	 балканските	 муслимани	 што	 служеле	 во	

отоманската	војска	станале	браќа	по	оружје	со	Полајците,	борејќи	се	

заедно	против	руското	мешање	во	полските	внатрешни	работи.	Ова	

особено	се	покажало	како	точно	за	време	на	Барската	конфедерација	

(1768-1772).	Отоманската	воена	интервенција	на	страната	на	Барската	

конфедерација	 против	 Русија,	 на	 крајот,	 завршила	 со	 катастрофа.	

Мнозина	муслимани	од	Западен	Балкан	ги	загубиле	животите	борејќи	

се	во	тоа	време	во	редовите	на	отоманската	војска.	Битките	против	

руската	 војска	 за	 Хотин,	 кои	 се	 случувале	 за	 време	 на	 Барската	

конфедарација,	станале	главна	тема	на	босанскиот	историски	роман	

на	Меша	Селимовиќ	Тврдина,	кој	бил	издаден	во	1970	г.	Тоа	е	еден	од	

најважните	романи	во	книжевната	историја	на	Западен	Балкан.

Во	XIX	век,	Барската	конфедерација	го	поттикнала	остварувањето	на	

пророштвото	 на	 Вернигора	 во	 Полска,	 кое	 станало	ширум	 познато.	

Украинскиот	 гатач	 Вернигора,	 станал	 важна	 фигура	 во	 полската	

уметност	 и	 литература.	Според	пророштвото,	Полска	 требала	да	 си	

ја	 поврати	 независноста	 благодарение	 на	 турската	 помош,	 односно	

откако	 „муслиманите	 ќе	 си	 ги	 напојат	 коњите	 во	 Горињската	 река”,	

која	 се	 наоѓала	 во	 источните	 делови	 на	 Полска	 пред	 поделбата.	

Помеѓу	 1916-1917	 г.,	 отоманскиот	 армиски	 корпус	 им	 се	 придружил	

на	германските	и	австро-унгарските	трупи	во	борбата	против	Русија	

во	источна	Полска.	Ова	во	Полска	се	толкувало	како	исполнување	на	

пророштвото	на	Вернигора.	Треба	да	се	запомни	дека,	всушност,	голем	

број	од	отоманските	војници	што	се	бореле	во	источна	Полска	биле	

муслимански	доброволци	од	Босна,	Косово,	Македонија	и	Санџак.	

	 Овие	 односи	 помеѓу	 Полска-Литванија	 и	 Отоманското	

Царство	 имале	 и	 културна	 димензија.	 Во	 културниот	 диверзитет	 на	

Полско-литванската	Унија,	отоманско-муслиманската	култура	(облека,	

кујна,	 музика,	 оружје,	 мебел,	 килими,	 ракотворби,	 дизајн,	 зборови,	

вредности,	воени	тактики	и	организација)	станала	популарна.	Полска,	

можеби,	 била	 најизложената	 земја	 на	 магијата	 на	 отоманската	

Оваа	слика	на	Јануари	Суходолски	ги	претставува	полските	востаници	како	
добиваат	помош	од	претставници	на	отоманските	власти.	Мноштво	од	овие	

преставници	потекнувале	од	Западен	Балкан.
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култура	надвор	од	„Pax Ottomana“.	Всушност,	сарматизмот,	барокната	

културна	 појава	 прифатена	 како	 најприроден	 израз	 на	 полскиот	

идентитет,	настанал	под	силно	влијание	на	отоманското	наследство.	

Бошњаците	и	Албанците,	кои	биле	на	клучни	позиции	во	отоманската	

администрација	во	соседните	региони	на	Полска,	често	делувале	како	

посредници	при	 културната	размена	помеѓу	двете	области.	Полска-

Литванија	била	населена	и	од	муслиманско	малцинство	(Татари),	што	

било	единствен	случај	меѓу	западните	христијански	држави	во	раниот	

нов	век.	Полско-литванските	муслимани	ја	признавале	јурисдикцијата	

на	отоманските	религиозни	авторитети	и	често	патувале	кон	царството.	

Па,	така,	понекогаш	ги	посетувале	своите	соверници	што	го	населувале	

Западниот	Балкан,	или	се	среќавале	со	нив	во	пограничните	области,	

или	 во	 Истанбул.	 Овие	 контакти	 во	 умата	 вклучувале	 и	 луѓе	 од	

Полска,	кои	биле	заробеници	на	кримските	Татари	и	потем	продавани	

како	 робови	 на	 Балканот,	 каде	 што	 биле	 преобратувани	 во	 ислам.	

Една	од	најмоќните	жени	во	XVI	век,	Рокселана/Хурем,	била	ќерка	на	

православен	свештеник	од	Рогатин,	кој	тогаш	се	наоѓал	во	Полска.	Таа	

станала	првата	жена	на	султанот	Сулејман	Величествениот.	Рокселана	

се	допишувала	со	полските	кралеви	и	во	кралските	и	дипломатските	

кругови	 била	 сметана	 за	 Полјачка.	 Постојат	 тврдења	 дека	 добрите	

односи	 помеѓу	 Отоманското	 Царство	 и	 Полско-литванската	 унија	

во	XVI	 век	 се	 резултат	 на	 нејзиното	 влијание.	Таа	 била	 првата	жена	

во	 Отоманската	 Империја,	 која	 донирала	 пари	 за	 градење	 џамии	

и	 училишта	 низ	 целата	 империја.	 Благодарение	 на	 нејзиното	

импресивно	политичко	влијание,	Рокселана	поттикнала	голем	интерес	

за	европската	и	полската	книжевност	и	уметност.	Често	промовирала	

функционери	 од	 Западен	 Балкан	 во	 отоманскиот	 административен	

систем.	На	пример,	Рустем	Паша,	кој	бил	Хрват	од	Босна,	бил	еден	од	

најславните	 велики	 везири	 во	 историјата	 на	Отоманското	 Царство.	

Тој,	истовремено,	бил	и	зет	на	Рокселана	и	нејзин	близок	соработник.	

Рустем	 Паша	 и	 неговата	 жена	 Мирима,	 исто	 така,	 се	 допишувале	

со	 полско-литванските	 владетели.	 Личниот	 преведувач	 на	 Рустем	

бил	 Ибрахим-бег,	 полски	 преобратеник.	 Во	 меѓувреме,	 Саломон	

Ашкенази,	 еврејски	 дворски	 доктор,	 кој	 долги	 години	 се	 грижел	 за	

здравјето	на	полскиот	крал	Зигмунт	II	Аугуст,	се	преселил	во	Истанбул	

и	почнал	да	работи	за	Мехмед	Паша	Соколовиќ,	велик	везир	од	српско	

потекло.	 Слично	 како	 Рустем,	 и	 Соколовиќ	 бил	 виден	 државник.	

Тој	 ја	 возобновил	 Српската	 православна	 патријаршија	 во	 1557	 г.	

Соколовиќ,	за	време	на	првите	слободни	избори	во	Полска,	активно	

лобирал	во	корист	на	антихабсбуршките	кандидати	за	полскиот	трон.	

Ашкенази,	 кој	 имал	 силни	 деловни	 релации	 со	 Полска,	 активно	 му	

помагал	на	својот	господар	во	овие	дејанија.	Турхан	Хатиџе	била	уште	

една	 исклучителна	 рутенска	 „валиде	 султан“	 (мајка	 на	 султанот)	 со	

потекло	од	Полска,	најверојатно	од	Подолија.	Таа	живеела	во	XVII	век	 

и	 одиграла	 клучна	 улога	 во	 востановувањето	 на	 албанското	 семејство	

Ќопрулу	 како	 важна	 политичка	 сила.	 Многумина	 членови	 на	 оваа	

група	 владееле	 во	 Отоманската	 Империја	 како	 велики	 везири	 во	

втората	половина	на	XVII	век.	Во	1672	г.	за	време	на	војната	со	Полска,	

Турхан	 Хатиџе	 учествувала	 во	 отоманската	 опсада	 на	 Камјанец-

Подилски	под	команда	на	Фазил	Ахмед	Паша	Ќопрулу.	Откако	градот	

бил	 заземен,	 една	 од	 неговите	 цркви	 била	 претворена	 во	 џамија	

именувана	 во	 негова	 чест.	 Веројатно,	 оваа	 нова	 џамија	 претходно	

била	 францисканската	 црква	 каде	 што	 бил	 погребан	 полковникот	

Јежи	Володијовски,	кој	исчезнал	за	време	на	опсадата.	Тој	послужил	

како	инспирација	за	главниот	протагонист	во	гореспоменатиот	роман	

на	Шенкевич	„Пан	Володијовски“.		

Гробницата	на	Рокселана,	лоцирана	во	близина	на	Сулејмановата	џамија	
во	Истанбул.	Рокселана	е	популарна	фигура	во	литературата	и	уметноста.	
Неодамна	интересот	за	неа	беше	обновен	заради	турската	серија	
„Величествениот“,	која	беше	популарна	во	Полска	и	на	Западен	Балкан.
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Преведувачи и муслимански Евреи

	 Христијаните	 од	 Западен	 Балкан	 често	 ја	 играле	 улогата	

на	 посредници	 помеѓу	 Полска-Литванија	 и	 Отоманката	 Империја.	

Приказните	 на	 семејствата	 Брути	 и	 Крута	 се	 одличен	 пример	 за	

оваа	 појава.	 Семејството	 Брути	 потекнувало	 од	 Драч	 во	 Албанија.	

Бартоломео	Брути	(1557-1591)	бил	фасцинантна	личност.	Се	здобил	со	

слава	во	Европа	работејќи	како	шпион	за	многу	држави,	вклучувајќи	

ги	 и	 Полска	 (кралот	 и	 канцеларот)	 и	 Отоманската	 Империја.	 Бил	 

и	 одличен	 преведувач	 од	 ориенталните	 јазици.	 Бил	 роднина	 на	

Синан-паша,	отоманскиот	велик	везир	со	кој	тесно	соработувал.	Брути	

станал	и	полски	благородник,	а	дури	го	вметнал	и	полскиот	крунисан	

орел	 на	 својот	 благороднички	 грб.	 Му	 го	 дал	 името	 Станислав	

(светецот-заштитник	на	Полска)	на	својот	единствен	син	и	успешно	го	

договорил	Полско-отоманското	примирје.	Антонио	Крута	(1727-1812)	

од	 кланот	 Крута,	 кој	 живеел	 во	 околината	 на	Скадар	 во	 современа	

северна	Албанија,	им	служел	на	интересите	на	полската	круна	речиси	

30	години.	Најпосле,	за	својата	служба	добил	благородничка	титула.	

Зборувал	многу	ориентални	јазици	и	бил	корисен	во	зачувувањето	на	

мирот	помеѓу	Полска-Литванија	и	Отоманската	Империја.	

 Културната	 размена	 помеѓу	 Полско-литванската	 Жечпосполита 

и	отоманскиот	Западен	Балкан	го	вклучувала	и	еврејското	население	

што	живеело	во	двете	области.	Во	текот	на	XVII	и	XVIII	век,	полското	

еврејство	 било	 под	 силно	 влијание	 на	 сефардскиот	 јудаизам	 од	

Балканот.	Некои	полски	Евреи,	 под	ова	отоманско	влијание,	дури	и	

се	 преобратиле	 во	 прилично	 синкретична	 и	 кривоверна	 верзија	 на	

исламот.	Најважната	фигура	зад	ова	преобратување	бил	Шабетај	Цви	

(1626-1676),	кој	тврдел	дека	е	долгоочекуваниот	„месија“.	Патувал	низ	

Македонија	и	Албанија	и	последните	години	од	животот	ги	поминал	

во	Улцињ	(Црна	Гора),	каде	што	најверојатно	бил	погребан.	Гробовите	

што	 му	 биле	 припишани	 може	 да	 се	 најдат	 на	 различни	 места	 во	

Албанија	и	Црна	Гора.	Додека	Натан	од	Газа,	неговиот	наследник,	бил	

погребан	во	Скопје.	Движењето	стекнало	високо	ниво	на	популарност	

меѓу	еврејските	заедници	во	југоисточна	Полска	(денешна	Украина).	

Под	 влијание	 на	Шабетај	Цви,	 Јаков	Франк,	 полски	 Евреин,	

емигрирал	 до	 отоманскиот	 Балкан	 со	 своите	 следбеници	 и	 го	

прифатил	исламот.	Извесно	време	живеел	во	Солун	и	оттаму	тргнал	

на	аџилак	до	гробот	на	Натан	од	Газа	во	Скопје.	Дури	станал	и	јаничар	

и	 член	 на	 Бекташискиот	 суфиски	 ред,	 исламска	 мистичка	 заедница	

што	 одиграла	 важна	 улога	 во	 албанската	 историја.	 Бекташизмот	

значително	 влијаел	 на	 светогледот	 на	Франк,	 особено	 во	 поглед	 на	

„Аврамскиот“	универзален	и	холистички	монотеизам.	Откако	се	вратил	

во	Полска,	Франк	и	неговите	следбеници	биле	покрстени	и	го	создале	

„Франкизмот“,	религиозно	движење	на	Евреите	што	се	преобратиле	

во	христијанство	и	им	се	придружиле	на	редовите	на	полската	елита.	

Многу	 видни	Полјаци,	 вклучувајќи	 ја	 и	 сопругата	 на	 големиот	 поет	

Адам	 Мицкевич,	 потекнувале	 од	 таа	 заедница.	 Таа,	 општо	 земено,	

имала	 силно	 влијание	 врз	 светогледот	 на	 нејзиниот	 сопруг.	 Во	

изминативе	години,	Франк	се	стекна	со	светска	слава	благодарение	

на	монументалниот	роман	на	Олга	Токарчук	Јакубовите книги	(Księgi	

Jakubowe).	Во	2019	г.	таа	ја	доби	Нобеловата	награда	за	литература	за	

ова	дело.	Шабетајците	наишле	на	силен	отпор	кај	ортодоксните	Евреи.	

Цви	Ашкенази	(1656-1718)	бил	еден	од	најважните	рабини	што	жестоко	

му	се	спротивставувале	на	новото	разбирање	на	јудаизмот.	Неговото	

семејство	потекнувало	од	Вилнус,	но	Ашкенази	се	здобил	со	теолошко	

образование	во	отоманска	Македонија,	во	Сефардското	училиште	во	

Солун.	Служел	 како	 рабин	 во	Сараево	 и	 ја	 завршил	 кариерата	 како	

Портретот	на	
Антони	Лукаш	Крута	

го	насликал	Жан-
Франсоа	Душато	
(1750-1796),	кој	

живеел	во	Истанбул	
помеѓу	1775	и	1796	

и	портретирал	
многу	дипломати	во	
отоманскиот	двор.
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рабин	во	Лавов.	Шимон	Ашкенази	(1865-1935),	еден	од	најистакнатите	

полски	модерни	историчари,	исто	 така,	му	припаѓал	на	 тоа	познато	

семејство.	Во	исто	време,	следбениците	на	Шабетај	Цви	од	Балканот	

сè	уште	вршеле	влијание	кај	полските	Евреи,	кои	останале	верници	во	

традиционалниот	 јудаизам.	Тие	 ги	 пренеле	 суфиските	 муслимански	

верувања	и	ритуали	во	Полска	и,	следствено,	придонеле	кон	развојот	

на	 хасидизмот,	 мистичка	 форма	 на	 јудаизмот	 што	 се	 појавила	 во	

југоисточна	Полска	во	втората	половина	на	XVIII	век.

II. Полска и Западен Балкан помеѓу 1795 и 1918

	 Од	1795	до	1918	г.	на	картата	на	Европа	не	постоела	независна	

Полска.	 Во	 1815	 г.,	 по	 Наполеоновите	 војни,	 делот	 од	 поранешна	

Полска	што	бил	под	руска	власт	 значително	се	проширил	на	 сметка	

на	 Прусија	 и	Австрија.	 Како	 резултат	 на	 ова,	 околу	 80	 проценти	 од	

територијата	 на	 поранешната	 Полско-литванска	 Жечпосполита,	

повеќе	од	еден	век,	им	припаѓале	на	Русија.	Сепак,	околу	45	проценти	

од	 етничките	 Полјаци	 живееле	 во	 Австрија	 и	 Прусија.	 Поделбата	

имала	 сериозни	 политички,	 економски	 и	 општествени	 последици.	

Целосното	изучување	на	развојот	на	Полска	во	овој	период	покажало	

дека	 земјата	 останала	 полупериферна	 економија	 што	 заостанувала	

зад	Западна	Европа.	И	тоа	наспроти	засилената	индустријализација	

и	 урбанизацијата	 во	 втората	 половина	 на	 XIX	 век,	 како	 и	 правната	

еманципација	 на	 селаните.	 Полјаците	 имале	 кратки	 периоди	 на	

автономија	 од	 Русија	 и	 Прусија	 во	 првата	 половина	 на	XIX	 век.	 Но,	

за	вистинско	и	долготрајно	подобрување	на	нивниот	статус	може	да	

стане	 збор	 само	 во	 австриската	 провинција	 Галиција,	 после	 1867	 г.	

Оваа	 област	 претставувала	 културен	 центар	 на	Полска	 сè	 до	 крајот	

на	 Првата	 светска	 војна.	 Во	 текот	 на	 истиов	 период,	 политичките	

и	 културните	 права	 на	 полскиот	 народ	 на	 полските	 територии	 под	

власта	на	Русија	и	Германија	биле	мошне	ограничени.	Ситуацијата	во	

Русија	малку	се	подобрила	по	револуцијата	во	1905	г.	

Во	 секој	 случај,	 идејата	 за	 независна	 Полка	 не	 изумрела.	

Напротив,	 станала	 една	 од	 централните	 компоненти	 на	 полскиот	

романтизам,	охрабрувајќи	неколку	востанија,	особено	против	Русија	

(Ноемвриското	 востание,	 Јануарското	 востание).	 Обете	 завршиле	

со	пораз	и	задушување,	што	само	ги	охрабрило	Полјаците	да	бегаат	

кон	Западна	Европа	и	Отоманската	Империја.	Како	резултат	на	ова,	

полската	 емиграција	 во	 странство	 станала	 важен	 белег	 на	 полската	

култура	во	XIX	век.	Крајот	на	овој	век	го	видел	конечното	формирање	

на	модерната	полска	нација.	Истовремено,	се	појавиле	и	граѓанскиот	

и	националниот	идентитет,	и	станале	главни	теми	за	дебата.	Во	истиот	

период,	 тензиите	 помеѓу	 полскиот	 национализам	 и	 другите	 национални	

движења,	 вклучувајќи	 ги	 нациите	 без	 свои	 држави	 (Украинците,	

Евреите,	 Литванците)	 значително	 се	 засилиле.	 Поборниците	 на	

етничката	 визија	 на	 нацијата	 ја	 нагласувале	 корелацијата	 помеѓу	

полскиот	национален	идентитет	и	римокатолицизмот.	Конфликтот	се	

отелотворил	во	жолчно	соперништво	помеѓу	Јузеф	Пилсудски,	идниот	

маршал	на	Полска,	кој	се	залагал	за	пограѓански	полски	национален	

идентитет,	 и	 Роман	Дмовски,	 водачот	 на	 Национална	 демократија,	

кој	 имал	 поетничка	 визија	 за	 „полскоста“.	Оваа	 длабока	 идеолошка	

поделба	сè	уште	поттикнува	гласна	јавна	дебата	во	Полска.	

	 Историјата	на	западнобалканските	нации	во	XIX	и	почетокот	

на	XX	век	била	обликувана	и	од	борбите	за	независност	 (или	барем	

автономија)	 и	 национално	 единство.	 Истовремено,	 во	 етнички	

мешаниот	 Западен	 Балкан	 навлегуват	 идеите	 на	 модерниот	

национализам.	 Овој	 фактор,	 како	 и	 лингвистичките	 афинитети	

меѓу	 Словените,	 поттикнале	 два	 тренда.	 Па,	 така,	 пошироките	

идентитети,	 како	 југословенството,	 на	 пример,	 имале	 за	 цел	 да	 ги	

„Мојата	книга	покажува	како	Полска	се	спогодила	за	својот	идентитет	
опкружена	со	различни	народи	и	култури,	вклучувајќи	ја	и	муслиманската	
култура,	бидејќи	земјава	делела	граница	со	Отоманската	Империја.“	 
–	Олга	Токарчук
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пребродат	или	да	ги	потиснат	религиските,	регионалните	

и	 општествените	 поделби,	 преку	 создавање	 поголеми	

држави	 или	 федерации.	 Наспроти	 ова,	 потесните	

национални	 идентитети	 се	 обидувале	 да	 создадат	

хомогени	 национални	 држави	 преку	 етничко	 чистење,	

присилна	асимилација	и	вооружени	конфликти	со	другите	

национални	движења.	

Понекогаш	 овие	 трендови	 не	 биле	 во	 конфликт	

еден	 со	 друг,	 со	 што	 раѓале	 хибридни	 национални	

идентитети.	 До	 1918	 г.,	 регионот	 бил	 поле	 за	 развој	

на	 национални	 култури	 и	 слабеење	 на	 пошироките	

заедници	базирани	на	религијата,	предмодерната	држава	 

и	 културните	 традиции	 (Византија,	 Отоманското	 Царство,	

православното	словенство	и	сл.).	Се	забрзала	економската	

модернизација	на	регионот,	но	нивото	на	урбанизацијата,	

индустријализацијата	 и	 образованието	 останале	

најниски	во	Европа.	Нациите	на	Западен	Балкан,	слично	

како	 Полјаците,	 се	 иселувале	 од	 политички	 причини	

и	 ги	 развивале	 своите	 национални	 култури	 надвор	 од	

матичната	 земја.	 Но,	 за	 разлика	 од	 Полска,	 три	 западнобалкански	

држави	се	 стекнале	со	формална	независност	во	1878	 г.	 (Црна	Гора,	

Србија)	и	1912	(Албанија).	Освен	тоа,	Црна	Гора	и	Србија	значително	

ги	проширија	своите	територии	и	покрај	Австро-Унгарската	окупација	

на	Босна	и	Санџак	-	провинција	помеѓу	Србија	и	Црна	Гора	-		во	1878	г.	

	 Заради	 бројната	 полска	 емиграција	 во	 странство	 

и	 интересите	 на	 дијаспората	 за	 политиките	 на	 големите	 сили	 на	

Балканот,	 Полјаците	 во	 XIX	 век	 се	 заангажирале	 во	 овој	 регион	 во	

дотогаш	 невидени	 размери.	 Освен	 тоа,	 Полјаците	 од	 Галиција	 40	

години	живееле	под	австро-унгарска	власт	 заедно	 со	многу	жители	

на	Западен	Балкан.	По	окупацијата	на	Босна,	голем	број	од	полските	

функционери	и	административни	работници	дошле	во	провинцијата	

и	 почнале	 да	 работат	 во	 новата	 администрација.	 Веднаш	 по	 нив	

следеле	инженерите,	судиите	и	обвинителите,	кои	бргу	се	искачиле	

во	 административната	 хиерархија.	 На	 пример,	 на	 преминот	 од	 XIX	

во	XX	 век,	 заменик-градоначалник	 на	Сараево	 бил	 Владислав	Њеќ,	

полски	адвокат,	додека	управител	на	Босна	во	периодот	1912-1915	бил	

Леон	Билињски	(1846-1923),	поранешниот	ректор	на	Универзитетот	во	

Лавов.	Полската	дијаспора	се	проширила	и	со	„пообични“	доселеници,	

од	 кои	 мнозинството	 биле	 селани	 што	 се	 преселиле	 во	 Босна,	

примамени	од	ветувањето	на	слободна	земја.	Следувале	технолошки	

напредок	 и	 поефикасни	 начини	 на	 производство,	 кои	 му	 донеле	

напредок	на	босанското	општество	во	целост.	Во	меѓувоениот	период,	

бројот	на	Полјаците	што	живееле	во	Босна	надминал	15.000	луѓе.	По	

Втората	 светска	 војна,	 мнозинството	 од	 оваа	 група	 биле	 испратени	

назад	во	Полска,	и	се	населиле	во	Долна	Шлезија	(Болеславјец).

Во	овој	период	многумина	Полјаци	како	и	жителите	
на	Западен	Балкан	поштенските	марки	ги	плаќале	со	
австро-унгарски	круни.

Некогаш	писмата	од	Сараево	стигнувале	
во	Краков	за	три	дена.

Австро-Унгарија.	Полјаците	под	Хабсбуршката	власт	живееле	заедно	со	
Бошњаци,	Босански	Хрватите,	Црногорци,	Срби,	па	дури	и	Албанци.
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Романтичниот национализам, планинците, 
средновековната и народната култура

	 Бројот	на	културните	контакти	помеѓу	Полска	и	населението	

на	Западен	Балкан	нагло	пораснал	во	првата	половина	на	XIX	век.	Ова	

појава	 се	 случила	 заедно	 со	 подемот	 на	 романтизмот,	 чија	 особена	

фасцинација	бил	фолклорот,	песните	и	старите	обичаи	од	Југоисточна	

Европа.	 Првиот	 полски	 патник	 што	 го	 изучувал	 фолклорот	 на	

Западен	 Балкан	 бил	 благородникот	Александер	Сапјеха	 (1773-1812).	

Тој	ги	посетил	Босна,	Црна	Гора	и	северна	Албанија	на	почетокот	на	

XIX	 век.	 Бил	 првиот	 модерен	 полски	 патник	 што	 ги	 посетил	 Босна	 

и	Албанија.	Ги	напишал	и	првите	детални	етнографски	описи	на	луѓето	

од	обете	земји	во	европската	историја.	Сапјеха	ја	изразил	идејата	дека	

Полјаците	 би	можеле	да	 им	 „	 донесат	цивилизација“	 на	

Јужните	Словени	во	замена	за	старите	словенски	

обичаи.	Помеѓу	1825	и	1829	г.,	Анджеј	Кухарски		

(1795-1862)	 патувал	 низ	 областа	 што	 се	

протега	 од	 Хрватска	 до	 Црна	 Гора.	

Кухарски	се	подготвувал	да	стане	шеф	

на	 Катедрата	 за	 словенски	 студии	

на	 Варшавскиот	 универзитет,	

но	 по	 Ноемвриското	 востание	

руските	власти	 ја	затвориле	оваа	

институција.	 Објавил	 неколку	

согледувања	 од	 патувањата	

во	 серија	 писма,	 кои	 дошле	 до	

важни	 заклучоци	 во	 врска	 со	

јужнословенските	јазици.	Водел	

и	 истражувања	 во	 локалните	

библиотеки,	и	додека	 го	правел	

тоа	 во	 Цетиње	 (Црна	 Гора),	 го	

подготвил	 првиот	 каталог	 од	

ракописите	 што	 биле	 зачувани	

таму.	Со	помош	на	владиката	Петар	

I	 Петровиќ-Његош,	 ги	 поправил	

многуте	грешки	во	деталните	карти	на	

Црна	Гора	и	на	Скадарското	Езеро.

Еден	 од	 главните	 предвесници	 на	 меродавните	 историски,	

географски	 и	 културолошки	 истражувања	 за	 словенските	 народи	

бил	Јузеф	Максимилијан	Осолињски	(1748-1826).	Тој	бил	директор	на	

Кралската	библиотека	во	Виена	(1808-1826)	и	основач	на	„Осолинеум“,	

една	 од	 најголемите	 научни	 библиотеки	 во	 Полска.	 Преку	 Јернеј	

Копитар,	 неговиот	 словенски	 пријател	 и	 соработник,	 Осолињски	

директно	 влијаел	 врз	 работата	 на	 Вук	 Караџиќ,	 реформаторот	 на	

современиот	српски	јазик.	Осолињски	имал	и	блиски	врски	со	другите	

фигури	на	српската	култура	од	оваа	епоха.	Најважно	од	сè,	тој	допринел	

Виена	да	стане	еден	од	главните	центри	на	словенските	студии	општо,	

а	особено	 јужнословенските	студии.	Караџиќ	бил	силно	инспириран	

од	делото	на	Самуел	Богумил	Линде	(1771-1847),	автор	на	стожерниот	

речник	на	полскиот	јазик	и	штитеник	на	Осолињски	и	на	Јежи	Самуел	

Бантке	(1768-1835).	Бантке	бил	еден	од	водечките	полски	филолози	од	

таа	ера,	а	меѓу	другите	дела,	бил	автор	и	на	билингвалниот	Полско-

германски	 речник	 и	 Полската	 јазична	 граматика.	 Караџиќ	

добил	примероци	од	обата	речници,	на	Линде	и	на	Бантке,	

и	ги	користел	додека	го	подготвувал	својот	Српски речник 

(Srpski	Rječnik).	Покрај	тоа,	по	неговиот	престој	во	Краков	

и	во	Варшава,	за	време	на	зимата	1818-1819	г.,	Караџиќ	

станал	 „член-кореспондент“	 на	 Асоцијацијата	 на	

науките	на	Јагелонскиот	универзитет.	Истовремено,	

Јохан	 Готфрид	 Прикснер	 (1746-1819),	 познат	

илустратор	од	германско	потекло	роден	во	Полска,	

му	помогнал	да	ја	илустрира	Мала простонародња 

славено-сербска пјеснарица.	 Ова	 била	 првата	

збирка	народни	песни	што	 ја	 издал	Вук	Караџиќ,	

одбележувајќи	го	почетокот	на	кариерата	во	оваа	

област,	 која	 подоцна	 ќе	 порасне	 за	 да	 исполни	

цели	девет	тома.	

Друго	 поле	 за	 истражување	 во	 кое	 придонесот	 на	

полските	научници	се	покажал	како	клучен	било	полето	

на	 правните	 науки.	 Вацлав	 Александер	 Маќејовски	

(1793-1883),	 професор	 по	 право	 на	 Варшавскиот	

универзитет,	 бил	 меѓу	 првите	 европски	 научници	 што	

Александер	Антони	Сапјеха	бил	првиот	полски	патник	на	
Западен	Балкан.	Тој	служел	како	управник	на	кралскиот	двор	 
и	аѓутант	на	францускиот	император	Наполеон	I.
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ја	 изучувале	 историјата	 на	 словенското	 право.	 Во	 овој	 контекст,	 тој	

посветил	 особено	 внимание	 на	 Душановиот законик	 анализирајќи	

го	во	првиот	том	од	својата	Историја на словенското законодавство 

(Historyia	prawodawstw	słowiańskich),	која	била	издадена	помеѓу	1832-

1835.	Во	1859	г.	ова	издание	го	превел	на	српски	јазик	Никола	Крстиќ	

во	 издание	 на	 Матица	Српска.	Ова	 дело	 одиграло	 клучна	 улога	 во	

развојот	на	историјата	на	правото	на	Западниот	Балкан	и	поттикнало	

понатамошни	 истражувања	 на	 таа	 тема.	Полските	 историчари,	 исто	

така,	 дале	 значаен	 придонес	 во	 изучувањето	 на	 Западен	Балкан	 во	

Средниот	век.	Во	 1916	 г.	Олгерд	Гурка	 ја	открил	и	 ја	издал	Anonymi 

descriptio Europae Orientalis „Imperium Constantinopolitanum, Albania, 

Serbia, Bulgaria, Ruthenia, Ungaria, Polonia, Bohemia”. anno MCCCVIII 

exarata,	анонимна	хроника	од	1308	г.	Текстот	дава	важни	информации	

за	 политичката	 историја	 на	 западнобалканските	 земји,	 како	 и	 за	

нивната	 економија	 и	 за	 општествените	 услови.	 Исто	 така,	 се	 смета	

за	 важен	 извор	 за	 разбирањето	 како	 балканските	 православни	

христијани	 биле	 перципирани	 на	 Западот	 за	 време	 на	 доцниот	

Среден	век.	Откривањето	на	овој	нов	средновековен	извор,	дотогаш	

сосем	непознат,	било	пречекано	со	голем	интерес	во	Југославија	и	во	

Албанија	за	време	на	меѓувоениот	период.	

	 И	 предавањата	 на	 Адам	 Мицкевич	 на	 Колеж	 де	 Франс се	

покажале	 како	 стожер	 во	 овој	 процес	 на	 културна	 размена	 и	 развој	

на	 знаењата	 во	 поглед	 на	 западнобалканската	 народна	 култура.	

Дискусиите	на	Мицкечвич	за	литературата	и	културата	на	Словените	

Цртеж	од	Цетиње,	тогашната	престолнина	на	Црна	Гора,	нацртан	според	
фотографија	од	тој	период	што	ја	објавил	полскиот	свештеник	Марќин	
Чермињски,	кој	патувал	низ	Балканот	кон	крајот	на	XIX	век.

Овој	романтичен	и	идиличен	приказ	на	народно	пеење	во	
Мала	простонародња	славено-сербска	пјеснарица.	го	отвора	првото	издание	

од	она	што	ќе	стане	една	од	најголемите	фолклорни	збирки	во	Европа.
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отвориле	ново	поглавје	во	таа	сфера.	Тој	ја	вовел	оваа	тема	во	светот	

на	научните	истражувања.	Мицкевич	ги	барал	заедничките	белези	на	

сите	словенски	нации.	Полскиот	поет	го	идеализирал	црногорскиот	

народ	 сметајќи	 го	 за	 модел	 за	 вистинско	 слободно	 општество	 

и	природна	 словенска	нација.	 „Оваа	мала	нација,	 сепак,	 успеала	да	

си	 ја	 задржи	независноста.	Заштитена	од	недостапноста	на	теренот	

и	 сопствената	 храброст,	 често	 се	 спротивставувала	 на	 нападите	

од	 Турците,	 Австријците	 и,	 во	 последно	 време,	 на	 Француската	

Империја“,	напишал	Мицкевич	во	раните	1840-ти.	„Нејзината	историја	

е	многу	 интересна	 за	Словените,	 а	 нивните	 општествени	околности	

заслужуваат	 особен	 интерес,	 бидејќи	 можат	 да	 послужат	 како	

најсовршен	модел	за	словенска	заедница.	Тие	имаат	целосна	слобода	

–	тоа	е	веројатно	единствената	вистински	слободна	земја	во	светот,	

земја	на	слободата	и	еднаквоста.	Црногорците	не	се	грижат	за	својот	

статус	стекнат	со	раѓање	или	со	богатство,	ниту	сакаат	да	прифатат	

нешто	налик	на	 хиерархија,	 така	што	народот	нема	никаква	влада.“	

Одушевеноста	 на	 Мицкевич	 за	 народните	 традиции,	 литературата	

и	 културата	 на	 Словените	 општо,	 а	 особено	 на	 Јужните	 Словени,	

оставила	 силен	 белег	 на	 зачетокот	 на	 словенските	

истражувања.	 Овој	 интерес	 се	 материјализирал	

во	 преводи	на	 народни	 песни	 од	 збирката	 на	Вук	

Караџиќ	 на	 полски	 јазик.	 Можеби	 најважен	 од	

овие	 преводи	 била	 збирката	 подготвена	 од	

истакнатиот	поет	Јузеф	Богдан	Залевски	

(1802-1886).	

	 Иако	 во	 помала	 мера,	 

и	 албанската	 народна	 култура	 го	

привлекувала	интересот	на	Полјаците.	На	

пример,	 албанските	 горјани	 послужиле	

како	инспирација	за	разни	дела	на	видниот	

полски	сликар	Вацлав	Павлишак	(1866-1905).	

Во	 1893	 г.,	 тој	 отворил	 студио	 во	 Скадар,	

северна	Албанија.	Создал	многу	слики	на	кои	

претставил	 сцени	 од	 секојдневниот	 живот	

на	Албанците,како	во	градовите,	така	и	низ	

селата.	Неговите	главни	„албански“	дела	ги	

вклучуваат:	„Албанска	свадба“,	„Албанци	кај	

Скадарско	 Езеро“,	 „Арнаутски	 танчари“,	

„На	 пазар	 во	 Скадар“,	 „Ќеф	 (Одмор	 за	 време	 на	 патување)“,	 „Пред	

албанскиот	 хан“,	 „Заседа	 или	 одмазда	 на	 Албанецот“	 и	 „Игра	 со	

коцки“.	 Всушност,	 може	 да	 се	 каже	 дека	 Павлишак	 е	 меѓу	 првите	

сликари	што	работеле	на	албанските	простори.	Неговите	„албански“	

дела	 претставуваат	 единствен	 случај	 во	 современата	 европска	

уметност.	

Југословенската идеја

	 Интересот	 за	 народните	 култури	 на	 Западен	 Балкан	 водел	

кон	 тоа	 многу	 Полјаци	 да	 бидат	 привлечени	 од	 југословенската	

идеја,	 која	 претставувала	 надеж	 за	 создавање	 единство	 на	 Јужните	

Словени.	 Всушност,	 Полска	 помогнала	 при	 обликувањето	 на	

„протојугословенството“	во	XVI	век.	Тогаш,	Винко	Прибојевиќ,	хрватски	

научник	што	прв	ја	создал	оваа	идеја,	поминал	три	години	во	Краков.	

Таму	потпаднал	под	влијание	на	делата	на	полските	историчари,	како	

Јан	Длугош	и	Маќеј	Мјеховита,	како	и	на	надбискупот	Јан	Ласки.	Сите	

овие	фигури	ја	поддржувале	идејата	за	словенска	моќ	и	единство.	По	

враќањето	дома	во	1525	г.,	Прибојевиќ	одржал	предавање	со	наслов	

За потеклото и славата на Словените	 (De	 Origine	 Successibusque	

Slavorum),	во	кое	зборувал	за	историјата	на	Словените.	Обраќањето	

станало	 клучна	 основа	 за	 југословенската	 идеја.	 Другата	 важна	

фигура	 за	развојот	на	раното	 југословенство,	 Јурај	Крижаниќ	 (1618-

1683),	 бил,	 исто	 така,	 директно	 поврзан	 со	 Полско-литванската	

Жечпосполита.	Тој	ја	поддржувал	идејата	на	панславизмот	и	исто	така	

верувал	дека	обединувањето	на	римокатоличките	и	православните	

цркви	ќе	придонесе	кон	ослободувањето	на	Србите	и	на	Хрватите	

од	 отоманската	 власт.	 Тоа,	 потоа,	 ќе	 резултира	 со	 создавање	

Словенско	царство.	Крижаниќ	поминал	неколку	години	во	Полска.	

Им	 се	 придружил	 на	 полските	 сили	 на	 кралот	 Јан	 III	 Собјески	

во	 1683	 г.	 и	 умрел	 во	 борбите	 против	 Отоманците	 во	 текот	

на	 битката	 за	 Виена.	 Во	 XIX	 век,	 идејата	 за	 соработка	 помеѓу	

Јужните	Словени	добила	поддршка	од	Hôtel	Lambert	во	Париз,	

на	чело	со	кнезот	Адам	Чарториски	(1770-1861).	Hôtel	се	состоел	

од	 главната	 полска	 политичка	 сила	 во	 егзил.	 Србија	 одиграла	

особена	 улога	 во	 полските	 политички	 планови	 во	 тој	 период.	

Автономното	кнежевство	требало	да	се	трансформира	во	важен	

Иако	Адам	Мицкевич	никогаш	не	го	посетил	Западен	Балкан,	неговите	
дела	неретко	биле	преведувани	на	локалните	јазици.
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политички	 центар,	 кој	 би	 го	 остварил	 обединувањето	 на	 Јужните	

Словени.	Потоа,	ова	би	водело	кон	обновување	на	полската	држава	

со	 искористување	 на	 споровите	 помеѓу	 Отоманската	 Империја,	

Русија	и	Австрија.	Се	верувало	дека	Франција	и	Велика	Британија	ќе	

понудат	помош	за	реализацијата	на	овој	план.	Чарториски	 ја	сметал	

Полско-литванската	Жечпосполита	 	 за	извор	за	инспирација	за	оваа	

евентуална	федерација	 на	 Јужните	Словени.	 Во	 1843	 г.,	Чарториски	

го	пратил	својот	агент,	Чехот	Франтишек	Зах	(1807-1892),	во	Белград.	

Зах	бил	панславист	и	учесник	во	полското	Ноемвриско	востание.	По	

пристигнувањето	во	Белград,	му	го	претставил	овој	план	на	тогашниот	

премиер	 на	Србија,	 Илија	 Гарашанин.	 Врз	 основа	 на	 документот	 на	

Зах	 и	 околу	 90	 проценти	 од	 првичниот	 текст,	 Гарашанин	 го	 создал	

Начертанија	 (Načertanije).	Ова	 дело	 ќе	 стане	 средиште	 на	 српската	

надворешна	политика	до	Балканските	војни	во	1912-1913	г.

Полска	 придонела	 и	 кон	 создавањето	 на	 југословенската	 идеја	 во	

поглед	 на	 музиката.	 „Хеј	 Словени“	 била	 неофицијална	 химна	 на	

комунистичка	 Југославија.	 Таа	 била	 официјално	 прифатена	 во	 1977	

г.	 Песната	 се	 употребувала	 како	 национална	 химна	 на	 Федерална	

Република	Југославија	и	на	Србија	и	Црна	Гора	сè	до	2006	г.	Текстот	

на	химната	бил	напишан	во	1834	г.,	а	нејзината	мелодија	се	базирала	

на	„Домбровска	мазурка“	(Mazurek	Dąbrowskiego),	популарна	полска	

патриотска	 песна,	 која	 стана	 национална	 химна	 на	 Полска	 во	 1927	

година.	

Вацлав	Павлишак	го	искусил	и	насликал	Балканот	(особено	Албанија),	Средниот	
Исток	и	Северна	Африка	како	ниту	еден	друг	полски	сликар	од	таа	ера.
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Востаници и учители

	 Во	втората	половина	на	XIX	и	почетокот	на	XX-от	век,	мноштво	

западнобалкански	романтичарски	националисти	и	интелектуалци	 ја	

споиле	својата	образовна	работа	со	востанички	активности,	а	особено	

со	герилско	војување.	Овој	развој	на	настаните	бил	под	влијание	на	

разни	народни	приказни	од	регионот.	Одредени	полски	активисти,	кои	

ѝ	припаѓале	на	оваа	традиција,	можеле	да	се	најдат	во	Македонија.	По	

Јануарското	востание,	Лудвик	Војткевич	прво	емигрирал	во	Франција,	

а	потоа	стигнал	до	Велес	во	Македонија,	каде	што	работел	како	учител	

по	 француски	 јазик.	 Учествувал	 во	 Руско-отоманската	 војна	 (1877-

1878)	од	руската	страна	и	веднаш	потоа	станал	еден	од	командантите	

на	Кресненското	востание	во	Македонија	во	1878-1879	г.	Сепак,	како	

резултат	 на	 разни	 несогласувања	 со	 останатите	 водачи,	 најпосле	

одлучил	 да	 ја	 напушти	 земјата.	 Уште	 еден	 полски	 револуционер, 

Јулиуш	 Розентал	 (1872-1903),	 учествувал	 во	 македонскиот	 бунт	 како	

дел	 од	 Илинденското	

востание	 во	 1903	 г.	 Тој	

бил	 роден	 во	 Иркутск,	

во	 семејство	 на	 полски	

доктор	и	револуционер,	

кој	бил	казнет	од	страна	

на	 руските	 власти	 со	

протерување	во	Сибир.	

Во	 1880	 г.,	 почнал	 да	

пишува	 поезија	 и	 го	

превел	 на	 бугарски	

јазик	 познатиот	 роман	

на	Хенрик	Шенкевич	Со 

оган и со меч	(Ogniem	i	mieczem).	Откако	извесно	време	работел	како	

учител,	се	запишал	на	правен	факултет	во	Софија	и	таму	се	спријателил	

со	Гоце	Делчев	и	со	Јане	Сандански.	Овие	фигури	се	главните	херои	

на	 македонскиот	 национален	 пантеон.	 Розентал	 им	 се	 приклучил	 

и	 учествувал	 во	 Илинденското	 востание,	 губејќи	 го	 животот	 во	

борбата	против	Отоманците.	

Еден	од	оние	што	се	грижеле	за	жртвите	на	Илинденското	востание	

бил	 Јулијан	Шумлањски.	Тој	 бил	 протеран	 во	Сибир	 поради	 своето	

учество	 во	 Јануарското	 востание	 (1863-1864).	 Подоцна	 избегал	 

и	нашол	засолниште	во	Отоманската	Империја.	Се	доселил	во	Солун,	

главниот	 град	 на	 Македонија,	 и	 почнал	 да	 предава	 во	 Бугарското	

машко	средно	училиште	Св.	Кирил	и	Методиј.	Ова	било	истото	средно	

училиште	 што	 го	 посетувал	 Гоце	 Делчев	 како	 ученик.	 Во	 Солун	 се	

запознал	и	 со	 својата	 сопруга	Захарија,	 која	потекнувала	од	Битола	

во	Македонија	и	станала	еден	од	главните	борци	за	еманципацијата	

на	жените	во	земјата.	Во	1903	г.,	по	задушувањето	на	Илинденското	

востание,	отвориле	сиропиталиште	во	Битола	за	децата	на	жртвите	на	

отоманското	угнетување.	Оваа	институција	функционирала	до	1912	г.	

и	била	првото	сиропиталиште	во	историјата	на	Македонија.	
Зах	служел	како	началник	на	штаб	во	српската	војска.	Во	1876	г.	бил	тешко	
повреден	во	борбите	со	отоманските	сили	под	команда	на	познатиот	
Мехмед	Али	Паша,	кој	бил	роден	како	Лудвиг	Карл	Фридрих	Детроит.

.	Во	1924	г.	Пирин.	
Македонски-Одрински	
Лист	објавил	статија	во	
спомен	на	животот	на	

Јулиуш	Розентал.



24

Отоманските генерали и добитникот на Нобеловата 
награда

	 По	 емигрирањето	 на	 Балканот,	 полските	 востаници	 не	

се	 вклучиле	 само	 во	 редовите	 на	 герилата	 што	 се	 борела	 против	

Отоманците.	Всушност,	еден	дел	од	Полјаците	што	избегале	од	рускиот	

прогон	 ја	 гледале	 Отоманската	 Империја	 како	 прибежиште.	 Како	

резултат	на	тоа,	често	се	пријавувале	во	отоманската	војска.	Многумина	

од	овие	луѓе	се	преобратиле	во	ислам	и	често	служеле	на	Балканот,	

задушувајќи	 востанија	и	 бунтови.	Една	од	поживописните	личности	

од	оваа	група	бил	генералот	Антони	Алаксандер	Илињски	(1812-1861),	

легендарен	коњаник	што	се	преобратил	во	ислам	и	си	го	сменил	името	

во	Искендер	Паша.	Се	оженил	со	Бошњачка	додека	служел	во	регионот	

под	 команда	 на	 Омер	 Паша	 Латас,	 иден	 отомански	 фелдмаршал	

роден	 од	 српски	 родители.	 Генералот	 Константиј	 Боженцки	 (1826-

1876),	 алиас	Мустафа	Џеладин	Паша,	 бил	 уште	 еден	 значаен	Полјак	

што	се	борел	во	редовите	на	отоманската	војска	на	Западен	Балкан.	

Боженцки	 бил	 убиен	 во	 една	 од	 првите	 битки	 во	 Црногорско-

отманската	војна	во	1876	г.	и	бил	закопан	со	почести	во	џамијата	во	

средишниот	дел	на	Црна	

Гора.	За	жал,	градбата	не	

преживеала	до	денешен	

ден.	 Неговата	 книга	

за	 модерната	 турска	

нација	 имала	 силно	

влијание	 врз	 турските	

националисти,	 како	

Мустафа	Кемал	Ататурк.	

Боженцки	 извршил	 влијание	 и	 врз	 другите	 балкански	 муслимани,	

вклучувајќи	 многумина	 албански	 идеолози	 активни	 во	 Истанбул.	

Се	 верува	 дека	 маршалот	 Латас	 бил	 „заштитник“	 на	 Боженцки	

и	 најверојатно	 Боженцки	 бил	 оженет	 со	 неговата	 ќерка.	

Приказната	 за	 Илињски	 или	 за	 Боженцки	 станала	 извор	 на	

инспирација	 за	 присуството	 на	 измислените	 полски	 отомански	

офицери	 во	 романот	 Омер Паша Латас,	 напишан	 од	 Иво	 Андриќ	 

и	сосредоточен	на	босанскиот	период	од	Латасовиот	живот.	Андриќ,	

роден	во	Травник	(Босна),	бил	еден	од	најзначајните	автори	од	Западен	

Илињски		му	послужил	
како	извор	за	инспирација	
на	Иво	Андриќ.	„Сигизмунд	
Еринг,	изгнаник	од	Полска	
и	веќе	неколку	години	еден	
од	најдобрите	офицери	
на	војската	на	Омер-паша.	
Синот	на	варшавскиот	
ѕидар,	(..)	ѝ	се	придружил	
на	турската	војска,	
формално	се	преобратил	
во	ислам	и	наскоро	станала	
артилериски	офицер.“	–	
Иво	Андриќ,  
Омер-паша Латас

Латас	беше	како	привид,	неочекувано	кроток	и	безопасен.	Небаре	не	јава	
коњ,	ами	лебди	на	облак	(..)	неговото	лице,	со	проседената	брада	и	строгиот	
достоинствен	израз	и	загадочна	љубезност.“	–	Иво	Андриќ,	Омер-паша Латас
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Балкан.	 Неговото	 дело	 било	 препознаено	 во	 1961	 г.	 кога	 ја	 добива	

Нобеловата	награда	за	литература.	Вреди	да	се	спомене	дека	Андриќ	

студирал	во	Краков	и	поседувал	пасивно	 знаење	на	полскиот	 јазик.	

Генералот	 Антони	 Јежорањски	 бил	 уште	 еден	 истакнат	 отомански	

офицер	од	полско	потекло.	Во	средината	на	XIX	век	служел	во	Белград	

и	бил	одговорен	за	реновирањето	на	позната	Калемегданска	тврдина,	

денес	една	од	најважните	знаменитости	на	градот.	Таму	се	здобил	со	

српскиот	прекар	„Јовановиќ“.	По	враќањето	во	Полска	учествувал	во	

Јануарското	востание	(1863-1864)	како	командант	на	полските	сили	во	

источниот	дел	на	земјата.

Доктори и инженери

	 Лекарот	 што	 бил	 покрај	 Боженцки	 за	 време	 на	 неговата	

последна	 битка	 бил	 уште	 еден	 Полјак	 што	 служел	 во	Отоманската	

војска.	Неговото	име	било	Владислав	Јаблоновски	(1841-1894)	и	бил	

брат	 на	 добропознатиот	 полски	 историчар	 и	 етнограф	 Александер	

Јаблоновски	 (1829-1913).	 Извесен	 временски	 период	 Александер	 

и	Владислав	заедно	патувале	и	заеднички	го	истражувале	Средниот	

Исток.	Воената	служба	ќе	се	покаже	како	само	еден	дел	од	неговата	

биографија.	 Тој	 станал	 отомански	 претставник	 во	 Меѓународната	

санитарна	комисија	на	Истокот,	и	од	оваа	позиција	служел	низ	целото	

царство	во	борбата	против	заразните	болести.	Во	1888	г.	работел	како	

главен	специјалист	во	Скадар	(Албанија),	каде	што	успешно	спречил	

епидемија	на	колера,	која	пустошела	низ	градот	и	околните	населби.	

Неговите	 мемоари,	 кои	 биле	 само	 делумно	 објавени,	 се	 богати	 со	

етнографски	податоци	и	други	забелешки	за	земјата	и	луѓето	каде	што	

живеел,	вклучувајќи	ја	и	северна	Албанија.	

	 Постојат	голем	број	полски	доктори	што	служеле	во	Србија	во	

XIX	и	XX	век.	Значајна	фигура	во	развојот	на	српската	медицинска	наука	

и	 здравствниот	 систем	 бил	 полскиот	 доктор	 со	 име	Аќим	Медовиќ	

(1815-1893).	 Роден	 како	 Јоахим	 Медович,	 изучувал	 филозофија	 во	

Лавов,	а	потоа	медицина	во	Виена.	Се	преселил	во	Србија	во	1842	г.	 

и	живеел	таму	до	крајот	на	животот.	Во	1865	г.	ја	издал	својата	прва	книга	

по	судска	медицина,	која	му	помогнала	да	стане	првиот	професор	во	

оваа	област	на	Правниот	факултет	на	Белградскиот	универзитет.	Бил	

и	пионер	во	истражувањата	од	областа	на	психијатријата	во	Србија.	

Поради	 сите	 достигнувања	 бил	 избран	 за	 претседател	 на	Српското	

медицинско	здружение	во	1872	г.	

	 И	други	полски	доктори	работеле	во	Србија	во	XIX	век,	како	

на	 пример	 Кажимјеж	 Гоншоровски.	 Бил	 роден	 во	 1840	 г.	 и	 работел	

како	раководител	на	Државната	болница	во	Белград.	 Јан	Шенкевич	

(1848-1904),	 внукот	 на	 надалеку	 познатиот	 полски	 писател	 Хенрик	

Шенкевич,	дошол	во	Србија	за	да	служи	како	доброволец	за	време	на	

војната	со	Отоманците.	Одлучил	да	остане	и	да	работи	во	Пиротскиот	

регион	сè	до	својата	смрт.	Можеби	најистакнатиот	полски	доктор	што	

служел	 во	 Србија	 во	 овој	 период	 бил	 светски	 познатиот	 имунолог	 

и	бактериолог	Лудвик	Хиршфелд	 (1884-1954).	Тој	работел	во	земјата	

до	 крајот	 на	 Првата	 светска	 војна.	 Роден	 во	 асимилирано	 еврејско	

семејство	во	Варшава,	завршил	студии	по	медицина	во	Германија	во	

1907	г.	Заедно	со	Емил	фон	Дунгерн,	Хиршфелд	ја	открил	наследноста	

на	 AB0	 крвните	 групи,	 како	 и	 хемолитичката	 болест.	 Во	 1915	 г.,	

Хиршфелд	доброволно	 се	 јавил	да	оди	во	Србија	 со	цел	да	 се	 бори	

со	 епидемијата	 на	 тифус.	До	 крајот	 на	 војната	 служел	 како	 доктор	 

и	серолошки	и	бактериолошки	советник.	За	време	на	неговата	работа	

во	земјата	го	открил	и	бацилот	„Salmonella paratyphi” C,	кој	по	него	бил	

наречен	„Salmonella hirszfeldi“.

Полските	 доктори	 помогнале	 во	 создавањето	 на	 современиот	

здравствен	систем	во	Босна.	Првата	болница	во	Босна	била	отворена	

во	 1879	 г.,	 но	 до	 оваа	 година	 имало	 само	 седум	 доктори	 во	 целата	

провинција.	 Па,	 така,	

потребата	 од	 доктори	 

и	 медицинска	 нега	 била	

огромна.	 Во	 1892	 г.,	 во	

Сараево	 била	 отворена	

нова	 болница,	 а	 нејзиниот	

прв	директор	бил	Леополд	

Глук	 (1854-1907),	 полски	

Евреин	роден	во	Нови	Сонч.	

Институцијата	за	лепрозни	

што	 ја	 изградил	 во	 склоп	

на	 Сараевската	 болница	

Судска медицина за адвокати 
(Sudska	medicina	za	pravni-
ke),	богато	илустрираниот	

медицински	учебник	на	Аќим	
Медовиќ	бил	првиот	од	ваков	

вид	во	Србија.
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станала	позната	како	една	од	најдобрите	во	светот.	Бернард	Заудерер	

(1851-1928)	бил,	исто	така,	од	Нови	Сонч.	Тој	бил	син	на	полски	еврејски	

доктор	и	влегол	во	Босна	во	1878	г.	како	воен	доктор.	И	покрај	тоа,	на	

крајот	одлучил	да	остане	во	регионот	и	живеел	и	работел	во	Травник	

сè	 до	 смртта.	 Се	 специјализирал	 во	 борбата	 против	 сифилисот	 

и	лепрата,	и	станал	еден	од	најпочитуваните	специјалисти	во	регионот	

во	овие	области.	Јустин	Карлињски	(1862-1909),	кој	ја	напуштил	Виена	

за	да	работи	како	доктор,	во	1887	г.	станал	главен	санитарен	инспектор	

во	 околијата	 и	 спроведувал	 пионерски	 истражувања	 за	 бактериите	 

и	епидемиите.	Се	грижел	и	за	босанските	аџии	од	Мека,	а	дури	бил	 

и	номиниран	за	позицијата	личен	лекар	на	отоманскиот	султан.	Неколку	

женски	докторки	се	покажале	како	уште	побитни	за	востановувањето	

на	 современиот	 здравствен	 систем	 во	 Босна.	 Првата	 била	Теодора	

Крајевска	(1854-1935),	која	38	години	работела	како	главна	докторка	

за	жени	во	Босна.	Крајевска	спроведувала	и	научни	истражувања	за	

остеомалацијата	и	ги	објавила	резултатите	од	својата	работа	за	странски	

читатели.	На	работното	место	на	Крајевска,	подоцна,	дошла	уште	една	

полска	докторка,	Јадвига	Олшевска	 (1855-1932),	која	одлучила	да	се	

пресели	во	Босна	откако	работела	во	Србија	од	1895-1899	г.	Олшевска	

живеела,	 работела	 и	 умрела	 во	Тузла.	 За	 време	 на	 Првата	 светска	

војна,	 Бронислава	 Цалчињска-Прашек	 	 (1887-1969)	 се	 преселила	 во	

Сараево,	каде	што	станала	првиот	педијатар.	Во	1921	г.	се	преселила	

во	Загреб	и	почнала	да	предава	на	градскиот	универзитет.	За	време	

на	Втората	светска	војна,	

Ц а л ч ињ с к а - П р аш е к	

спасила	 многу	 Евреи	 

и	 поради	 тоа	 ѝ	 била	

врачена	 наградата	 со	

наслов	 Праведник	 меѓу	

народите.

	 	 Пол с ки т е	

специјалисти	 дале	 

и	сериозен	придонес	

кон	модернизацијата	

на	инфраструктурата	

на	 Балканот	 во	

XIX	 век.	 Карол	

Бжозовски	 (1821-

1904)	 и	 Франќишек	

Сокулски	 (1811-1896)	 

го	 изградиле	 балканскиот	 дел	 од	 отоманската	 телеграфска	 мрежа	

помеѓу	 1857-1860	 г.	 Првата	 линија	 водела	 од	 Едрене	 до	 Ниш.	

По	 неа	 следела	 линијата	 што	 ги	 поврзувала	 населбите	 Битола,	

Охрид,	 Елбасан	 и	 Валона.	Таа	 ги	 поврзувала	 речиси	 сите	 најважни	

градови	 во	Албанија,	Македонија	 и	Србија	 со	 остатокот	 од	 Европа.	

Ова	 биле	 меѓу	 првите	 телеграфски	 линии	 во	 целата	 Отоманска	

Империја.	 Бжозовски	 и	 Сокулски	 имале	 слично	 потекло.	 Двајцата	

учествувале	 во	 полските	 востанија	 пред	 да	 емигрираат	 во	

Отоманската	 Империја	 и	 да	 се	 повлечат	 во	 Галиција.	 Алојзи	 Адам	

Пшежѓецски	 	 (1814-1897),	 уште	 еден	 полски	 инженер	 што	 живеел	

во	 Отоманската	 Империја,	 се	 стекнал	 со	 таква	 популарност	 што	

во	 1861	 г.	 бил	 избран	 за	 раководител	 на	 секторот	 за	 урбанистичко	

планирање	 во	 Истанбул.	 Потем	 бил	 пратен	 во	 Босна,	 каде	 што	 го	

започнал	 процесот	 на	 градење	 мостови	 и	 патишта	 низ	 покраината.	 

И	Антони	Тережињски		(1847-1904)	во	тој	период	живеел	во	овој	регион.	

Полскиот	инженер	и	геодет	бил	одговорен	за	мерењето	на	границите	

на	покраината.	Тережињски	се	преобратил	во	ислам,	го	сменил	името	

во	Хуршид	и	станал	познат	како	Хуршид	Ефенди	Тережињски.	Во	1883	

г.	бил	одговорен	за	формирањето	на	првата	професионална	пожарна	

бригада	во	Босна	и	бил	нејзин	прв	командант	до	1903	г.	

По	Втората	светска	војна	
Лудвик	Хиршфелд	го	
продолжил	истражувањето	
што	го	започнал	во	Србија	
и	Македонија.	Тој	бил	
основач	и	прв	директор	на	
Институтот	за	имунологија	
во	Вроцлав.

Во	своите	мемоари	
Теодора	Крајевска	
дала	приказ	на	
приватните	животи	 
и	борбите	на	жените 
во	Полска	и	Босна.
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Римокатолички свештеници и интелектуалци

	 За	 Албанците	 што	 живееле	 на	 северот	 од	 земјата,	

римокатолицизмот	 природно	 претставувал	 важна	 врска	 со	 Полска.	

Вообичаениот	 образовен	 пат	 за	 албанското	 свештенство	 бил	 да	

стекне	 образование	 во	 странските	 католички	 институции.	Некои	 од	

овие	 личности	 одбрале	да	 студираат	 во	Полска.	 Една	 од	 водечките	

личности	 во	 таканаречениот	 „Скадарски	 културен	 центар“	 на	

преминот	од	XIX	во	XX	век	бил	големиот	поет	Ндре	Мједа	(1866-1937).	

Тој	бил	езуит	и	ги	завршил	студиите	по	теологија	на	Езуитскиот	колеџ	

во	 Краков	 во	 1891-1893	 г.	 Антон	 Марија	 Занони	 (1862-1915),	 уште	

еден	езуит	и	добро	позната	книжевна	фигура	во	тоа	време,	студирал	

на	истиот	 колеџ	помеѓу	 1890-1892	 г.	Откако	дипломирал,	 Занони	 се	

вратил	во	Скадар	и	почнал	да	предава	на	колеџот	Саверијан,	еден	од	

главните	едукативни	центри	во	Албанија	во	тој	период.	Истакнатиот	

лингвист,	писател	и	врвен	реторичар	Занони,	ќе	остане	запаметен	по	

создавањето	на	стандардизирани	правила	за	пишување	во	северниот	

албански	дијалект.	Напишал	и	 граматика	на	албанскиот	 јазик.	Ндре	

Мједа	 бил	 коосновач	 на	 културното	 здружение	 „Зора” (Agimi),	 кое	

се	 борело	 за	 употреба	 на	 албанскиот	 како	 литературен	 јазик.	 За	да	

се	оствари	оваа	цел,	тој	се	залагал	за	создавање	прочистен	албански	

јазик,	ослободен	од	странски	 јазици.	Мједа	создал	нова	азбука,	која	

го	 комбинирала	 латиничното	 писмо	 и	 неколку	 дијакритички	 знаци	

позајмени	од	хрватскиот	јазик.	Но,	не	добил	поддршка	од	мнозинството	

Албанци.	Друга	силна	врска	помеѓу	албанските	католици	и	Полска	бил	

Франќишек	 Малчињски	 (1829-1908),	 полски	 свештеник	 што	 служел	

како	бискуп	во	Леска	(албански	Lezhë),	од	1870	г.	сè	до	неговата	смрт.	

Одбрал	да	живее	во	селото	Калмет	и	благодарение	на	своите	чести	

патувања	 низ	 бискупијата	 станал	 многу	 полуларен	 кај	 албанските	

католички	горјани.	Бил	погребан	во	Калмет	со	сите	почести.	

	 Полските	 католички	 свештеници,	 исто	 така,	 придонеле	

кон	 развојот	 на	 знаењето	 поврзано	 со	Албанија	 и	 Полска.	 Можеби	

најимпресивниот	 случај	 бил	 свештеникот	Марќин	Чермињски	 (1860-

1931),	кој	во	1892	г.	патувал	во	северна	Албанија	и	ја	напишал	првата	

репортажа	 за	Албанија	 на	 полски	 јазик.	Оваа	 книга	 била	 насловена	

Албанија: Етнографски, културни и релиски белешки (Albania:	Zarysy	

etnograficzne,	kulturalne	i	religijne)	и	била	издадена	во	Краков	во	1893	

г.	Освен	тоа,	Чермињски	ги	посетил	и	Босна,	Црна	Гора	и	Македонија.	

Главниот	резултат	од	овие	

патувања	биле	редовните	

статии	 во	 полските	

весници	и	неколку	богато	

илустрирани	 книги	 со	

описи	 на	 земјите.	 Овие	

текстови	 до	 денешен	

ден	 си	 ја	 задржале	

својата	 вредност	 како	

интересни	 и	 драгоцени	

документи	 од	 областа	

на	 етнографијата	 на	 

Балканот	во	тие	времиња.	

 

Карол	Бжозовски	е	една	
од	најпознатите	полски	
личности	погребана	на	
гробиштата	Личакив	
(Лавов),	едни	од	
најстарите	и	најголемите	
гробишта	во	Европа.

Малчињски	бил	роден	во	
грчко	католичко	семејство	

на	полско-украинска	
гранична	земја.
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III. Полска и Западен Балкан во краткиот XX век

	 За	 време	на	 таканаречениот	 „краток	XX	век“	 (1918-1989),	 во	

Полска	 се	 случиле	 многу	 драматични	 промени.	 Векот	 започнал	 со	

враќање	на	независноста	(1918),	војни	со	соседите,	како,	на	пример,	

со	 болшевичка	 Русија	 (1918-1922),	 краток	 период	 на	 демократија	

(1918-1926),	 а	 потоа	 авторитарен	 режим	 (1926-1939).	 Обновената	

Полска	 била	 двапати	 помала	 од	 Полско-литванската	Жечпосполита		

во	 средината	 на	 XVIII	 век.	 Националните	 малцинства	 броеле	 околу	

35	 проценти	 од	 населението.	 Во	 меѓувоениот	 период,	 земјата	 се	

обидела	 економски	 да	 ја	 стигне	 Западна	 Европа	 со	 променливи	

резултати	 и	 мноштво	 сериозни	 предизвици.	 Ова	 ги	 вклучувало:	

економските	 војни	 со	 соседните	 држави,	 последиците	 од	 Првата	

светска	 војна	 врз	 економската	 инфраструктура,	 регионалните	

несогласувања	 предизвикани	 од	 поделбите,	 како	 и	 постфеудалната	

општествена	 структура	што	 имала	 надмоќ	 над	 политичкиот	 систем.	

Полска	страдала	и	од	етничка	поделба	помеѓу	полското	мнозинство	

и	многуте	 национални	малцинства.	Овие	 групи	 често	 биле	 предмет	

на	 маргинализација,	 па	 дури	 и	 на	 дискриминација	 од	 страна	 на	

државните	инситуции.	

	 Во	1939	 г.,	Полска	била	окупирана	од	нацистичка	Германија	

и	Советскиот	Сојуз	 и	 загубила	 шест	 милиони	 жители	 (меѓу	 кои	 три	

милиони	 луѓе	 од	 еврејско	 потекло),	 како	 резултат	 на	 окупаторките	

криминални	 и	 геноцидни	 активности.	 Нацистичка	 Германија	 била	

одговорна	 за	 поголемиот	 дел	 од	 овие	 активности,	 особено	 кога	

станува	збор	за	Холокаустот.	Задушувањето	на	Варшавското	востание	

во	1944	г.	од	страна	на	Берлин	било	едно	од	најѕверските	злосторства	

извршени	во	модерната	историја.	За	време	на	војната	и	по	нејзиното	

завршување,	разните	групи	што	живееле	на	полско	тло	се	вклучиле	во	

воениот	конфликт.	Ова	често	водело	кон	воени	злосторства,	етничко	

чистење,	па	дури	и	геноцидни	дејствија.	Некои	Полјаци,	како	и	жители	

од	други	националности,	дури	биле	вклучени	и	во	Холокаустот.	Како	

резултат	 на	 Втората	 светска	 војна,	 Полска	 ја	 загубила	 половината	

од	својата	источна	територија	во	корист	на	Советскиот	Сојуз,	а	една	

третина	 од	 нејзината	 територија	 сега	 се	 состоела	 од	 земја	 добиена	

од	нацистичка	Германија	на	западот.	Етничката	структура	на	Полска,	

исто	така,	драматично	се	променила,	со	што	станала	една	од	етнички	

најхомогените	земји	во	Европа.		

По	војната,	следела	и	втората	советска	инвазија,	со	која	на	Полска	ѝ	

бил	наметнат	комунизмот.	Во	текот	на	оваа	ера,	режимот	бил	принуден	

редовно	 да	 се	 справува	 со	 недостаток	 наподдршка	 од	 локалното	

население.	На	самиот	почеток,	комунистичките	власти	применувале	

политика	на	засилена	и	масовна	индустријализација	и	урбанизација.	

Ова	 било	 придружено	 со	 развој	 на	 образованието,	 кое	 довело	 до	

општествен	 напредок	 на	 народните	 маси.	 Меѓутоа,	 структурните	

проблеми	внатре	 во	 комунистичкиот	 систем	редовно	 се	 претворале	

во	 кризи	 и	 потфрлање	 на	 полската	 економија,	 во	 споредба	 со	

капиталистичките	западноевропски	земји.	Овие	проблеми	на	пазарот	

поттикналe	 протести,	 олабавување	 на	 политичката	 клима,	 како	 

и	развој	на	демократска	опозиција	која	добила	масовна	општествена	

поддршка	 на	 почетокот	 на	 1980	 г.,	 со	 појавата	 на	 Солидарност 

(Solidarność).	 Овој	 фактор,	 заедно	 со	 општата	 криза	 во	 советскиот	

блок,	го	предизвикале	падот	на	комунистичкиот	систем	во	Полска	во	

1989	г.	

	 Слично	 како	 во	Полска,	 Првата	 светска	 војна	 предизвикала	

масовно	уништување	и	човечки	жртви	и	на	Западен	Балкан,	а	особено	

во	Србија.	Помеѓу	1918-1920	г.,	Првата	светска	војна	во	регионот	создал	

две	 нови	 држави.	 Тие	 биле	 Југoславија	 (на	 почетокот	 нарекувана	

Оваа	многу	ретка	фотографија	од	стар	Скадар,	тогаш	сместен	на	бреговите	на	
реките	Дрим	и	Кир,	била	објавена	во	една	на	книга	на	Марќин	Чермињски.
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„Кралство	 на	 Србите,	 Хрватите	 и	 Словенците“)	 и	 Албанија,	 која	 не	

успеала	да	функционира	како	вистинска	држава	помеѓу	1912-1920	г.	

поради	внатрешните	поделби	и	надворешното	мешање.	Двете	земји	

поминале	два	куси	периоди	на	демократии	и	авторитарни	монархии,	

болни	 искуства	 од	 Втората	 светска	 војна	 (особено	 во	 случајот	 на	

Југославија)	и	комунистички	период.	

	 Југословенските	 власти	 морале	 постојано	 да	 се	 справуваат	

со	 проблеми	 што	 вклучувале	 оружен	 отпор	 од	 разни	 групи	 во	

мултиетничката	 држава	 со	 доминантно	 српско	 население.	 За	 време	

на	Втората	светска	војна,	наследството	од	овие	тензии,	огорченоста	

и	 националистичките	 аспирации	 станале	 извор	 на	 конфликт	 меѓу	

југословенските	 нации.	 Ова	 било	 придружено	 со	 етнички	 чистки,	

воени	злосторства	и	геноциди,	од	кои	најголемиот	бил	спроведен	врз	

Србите	 од	 страна	 на	 хрватските	фашисти.	 Во	 Втората	 светска	 војна	

избила	и	граѓанска	војна	помеѓу	комунистичките	партизани	и	нивните	

противници,	 како	 и	 масовни	 одмазди	 против	 антикомунистите	 во	

повоениот	период.	Бројот	на	Југословените	што	ги	загубиле	животите	

во	овие	конфликти	надминал	1.2	милиони	луѓе	и,	за	разлика	од	Полска,	

поголемиот	број	жртви	биле	убиени	од	страна	на	нивните	сонародници.	

Албанија	била,	исто	така,	окупирана	за	време	на	конфликтот	помеѓу	

силите	 на	Оската,	 но	 искуствата	 од	 војната	 биле	 поинакви,	 главно	

благодарение	 на	 присоединувањето	 на	 големи	 делови	 од	 Јужна	

Првата	светска	војна	ѝ	ставила	крај	на	ерата	на	империите	во	
Средна	Европа.	Наскоро	по	конфликтот	започнува	ерата	на	
националните	држави.

Гдањск	во	осумдесеттите
Редици	за	весниици
Независни	синдикати
Комитет	за	одбрана 

Азра,	„Полска во моето срце”
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Југославија	во	Кралството	Албанија,	која	била	марионетска	држава	на	

Италија.	Бројот	на	жртвите	што	Албанија	ги	дала	за	време	на	војната	

и	по	нејзиниот	крај,	 бил	пропорционално	многу	пати	помал	од	оној	

на	 Југославија,	 а	 уште	 помал	 во	 споредба	 со	 Полска.	 По	 војната,	

комунистичкиот	 режим	 на	 Југославија	 продолжил	 да	 се	 бори	 со	

разни	национални	прашања.	Сепак,	владата	уживала	високо	ниво	на	

искрена	 поддршка	 многу	 подолг	 период	 од	 Полска.	 Популарноста	

на	Белград	потекнувала	од	одбраната	на	националната	независност,	

постепената	 и	 ограничена	 либерализација	 на	 политичкиот	 систем,	

како	и	 успешните	 економски	 резултати	што	 продолжиле	 во	 1970-те.	

Сепак,	 ерозијата	 на	 државата,	 која	 се	 случила	 во	 текот	 на	 1980-те	 

и	 само	 го	 засилила	 резултатот	 на	 падот	 на	 комунизмот	 во	 раните	

1990-ти,	довела	до	војни	што	резултирале	со	распаѓање	на	Југославија  

и	 појава	 на	 нови	 национални	 држави.	 Комунистичка	 Албанија,	

слично	 како	 Југославија,	 успеала	да	 ја	 одбрани	 својата	 независност	

од	надворешната	доминација,	но	на	различен	начин	во	споредба	со	

Југославија	и	со	Полска.	Албанскиот	режим	останал	сталинистички	сè	

до	средината	на	1980-те.	Од	друга	страна,	демократската	опозиција	

во	Југославија	била	послаба	одошто	во	Полска,	а	во	Албанија	воопшто	

не	постоела.	

Темпото	 на	модернизацијата	 на	Албанија	 и	 на	 Југославија	 за	 време	

на	 меѓувоениот	 период	 било	 бавно	 поради	 инфраструктурните	

недостатоци,	 недостатокот	 на	 инвестиции	 и	 општата	 заостанатост.	

Разликата	помеѓу	Албанија	и	Западна	Европа	била	поголема	од	онаа	

на	 Југославија.	 Комунистите	 во	 Југославија	 и	 Албанија	 успеале	 да	

постигнат	 голем	 скок	 во	модернизацијата	 по	Втората	 светска	 војна.	

И	покрај	тоа,	Албанија	наскоро	почнала	да	заостанува	зад	остатокот	

од	Европа	како	резултат	на	строгиот	тоталитаристички	карактер.	Во	

меѓувреме,	Југославија	успеала	да	се	натпреварува	со	Западот	сè	до	

крајот	на	1970-те.	

Природата	 на	 заемните	 односи	 помеѓу	 Полска	 и	 Западен	 Балкан	

коренито	 се	 сменила	 по	 крајот	 на	 Првата	 светска	 војна.	Тие	 станале	

поинституционални	и	често	биле	организирани	од	државата.	Пред	сè,	

биле	 подложни	 на	 нормите	 и	 правилата	 на	 модерните	 дипломатски	

односи.	По	востановувањето	на	комунистичките	режими	во	регионот	

по	1945	г.,	и	Полска	и	Западен	Балкан	(со	исклучок	на	Грција)	станале	

дел	од	таканаречениот	„Источен	блок“.	Како	резултат	на	ова,	областите	

биле	под	директно	советско	влијание	во	текот	на	Студената	војна.	Првo	

Југославија	 (1948),	а	потоа	Албанија	 (1960)	се	откинале	од	советската	

доминација.	 Додека	 спорните	 прашања	 во	 врска	 со	 идеологијата	 

и	советското	влијание	продолжиле	низ	целиот	комунистички	период,	

обете	земји	одржувале	прилично	добри	односи	со	Варшава.	

Кралот	Зогу	I	бил	првиот	албански	шеф	на	држава	што	ја	посетил	Полска.	Откако	
заминал	од	Албанија	вечерта	на	италијанската	окупација	во	1939	г.,	поминал	
неколку	седмици	во	Варшава	и	отседнал	во	легендарниот	Хотел	Еуропејски.

Во	ноември	Владислав	Гомулка	и	Јузеф	Циранкевич,	лидерите	на	
комунистичка	Полска,	го	посетиле	Скопје	заедно	со	маршалот	Јосип	 
Броз	–	Тито.	На	обајцата	им	била	доделена	титула	почесен	граѓанин	на	Скопје.
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Меѓувоени државни институции и идеологии

	 Полска	воспоставила	дипломатски	односи	со	Кралството	на	

Србите,	Хрватите	и	Словенците	уште	во	јуни	1919	г.,	во	согласност	со	

инструкциите	дадени	од	Еразм	Пилц,	првиот	специјален	дипломатски	

претставник,	 во	кои	 стоело	дека	 „на	Балканскиот	Полуостров	 треба	

да	се	вложат	напори	за	да	се	создадат	и	да	се	зацврстат	влијанијата	

на	 полската	 држава	 и	 култура,	 не	 само	 во	 јужните	 и	 западните	

словенски	 земји,	 туку	 и	 во	 другите	 земји	 на	 полуостровот.“	 Двете	

земји,	во	суштина,	уживале	совршени	односи	во	меѓувоениот	период.	

Полска	 одржувала	 добри	 односи	 и	 со	 Албанија,	 и	 покрај	 тоа	 што	

дипломатските	 односи	 биле	 поставени	 во	 1937	 г.	 Ова	 се	 случило	

кога	 Владислав	 Гинтер-Шварцбург,	 добро	 познат	 полски	 дипломат	 

и	поранешен	амбасадор	во	Белград,	кој	во	тоа	време	бил	специјален	

дипломатски	 претставник	 во	 Атина,	 добил	 акредитација	 за	 истата	

позиција	во	Албанија.	

Во	 меѓувоениот	 период,	 Полска	 понекогаш	 ги	 реализирала	 своите	

национални	 интереси	 преку	 иновативна	 и	 оригинална	 надворешна	

политика.	На	пример,	Варшава	ја	користела	татарската	заедница	како	

мост	меѓу	муслиманските	заедници	низ	светот,	вклучувајќи	ги	и	оние	

во	Југославија.	Јакуб	Шенкевич,	муфтијата	од	Полска,	неколкупати	ја	

посетил	Југославија.	Во	1930	г.,	полскиот	муфтија	бил	единствениот	

претставник	на	муслиманската	 заедница	надвор	од	Југославија	што	

учествувал	во	церемонијата	за	устоличувањето	на	

поглаварот	 на	 исламската	 заедница	 во	 Белград.	

Од	 друга	 страна,	Шенкевич	 се	 сретнал	 со	 многу	

претставници	на	 југословенските	муслимани	што	

ја	 посетувале	 Полска,	 вклучувајќи	 го	 и	 Смаил-

ага	 Ќемаловиќ,	 градоначалникот	 на	 Мостар.	

Полските	муслимани	често	учеле	во	религиозните	

училишта	во	Сараево.	Тие,	исто	така,	ги	печателе	

своите	 релиогиозни	 книги	 во	 градот.	 Мајорот	

Александер	 Јељашевич	 претставува	 уште	 еден	

пример	 за	 односите	 помеѓу	 полските	 Татари	

и	 Југославија	 во	 меѓувоениот	 период.	 Тој	 бил	

командант	 на	 последната	 татарска	 единица	 во	

полските	оружени	сили.	Оваа	ескадрила	 станала	

препознатлива	за	време	на	 германската	инвазија	

во	 1939	 г.	 По	 оваа	 битка,	 на	 Јељашевич	 му	 била	

доделена	 „Virtuti	 Militari“,	 највисокиот	 полски	

воен	 орден	 за	 херојство	 и	 храброст	 на	 бојното	

поле.	Во	1920-те	Јељашевич	посетувал	офицерска	

коњаничка	школа	во	Југославија,	а	дури	и	служел	

како	југословенски	пограничен	стражар.	

Полска,	Југославија	и	Албанија	биле	комунистички	
држави.	И	покрај	тоа,	се	движеле	по	различни	
патеки,	во	Европа	поделена	од	Студената	војна.



32

	 Друга	важна	и	влијателна	личност	во	полско-југословенските	

односи	во	меѓувоениот	период	бил	Јулије	Бенешиќ		(1883-1957).	Поетот,	

научник	 и	 поранешен	 директор	 на	 Националниот	 театар	 во	 Загреб	

(1921-26),	бил	испратен	во	Варшава	како	ополномоштен	пратеник	на	

Југословенското	 министерство	 за	 култура	 и	 наставник	 по	 хрватски	

јазик.	 Ова	 се	 должело	 на	 неговото	 познавање	 на	 полскиот	 јазик	 

и	Полска,	 стекнати	за	време	на	 студиите	во	Краков.	Го	организирал	 

и	издавањето	на	Југословенската	библиотечна	збирка,	која	достигнала	

тринаесет	тома	издадени	пред	Втората	светска	војна.	По	враќањето	

во	 Југославија,	 преведувал	 книги	 од	 Адам	 Мицкевич,	 Јулиуш	

Словацки,	Стефан	Жеромски,	Хенрик	Шенкевич	и	Владислав	Рејмонт	

на	 српско-хрватски	 јазик.	 Истовремено,	 многу	 видни	 југословенски	

уметници	 помогнале	 и	 во	 развојот	 на	 полската	 уметност.	 Во	 август	

1939	 г.,	 Иван	Мештровиќ,	 југословенски	 скулптор	 од	 светска	 класа,	

победил	на	конкурсот	за	дизајн	на	споменик	во	Варшава,	паметник	на	

Јузеф	Пилсудски	и	неговата	победа	над	болшевиците.	Коњаничката	

статуа	 на	 маршалот	 со	 триумфален	 свод	 требала	 да	 се	 изгради	 во	

центарот	 на	 градот.	 Но,	 избувнувањето	 на	 Втората	 светска	 војна	

го	 спречило	 реализирањето	 на	 овој	 проект.	 Истата	 година,	 Антун	

Аугустинчиќ,	друг	еминентен	 југословенски	скулптор,	го	дизајнирал	

споменикот	на	Пилсудски,	кој	бил	нарачан	од	Здружението	на	Горна	

Шлезија.	Бронзената	статуа,	сепак,	не	стигнала	во	Полска	пред	1939	

г.	Споменикот	бил	испратен	

во	Катовице	дури	во	1990	г.	

Јосеф	 Стшиговски	 (1862-

1941),	еминентен	австриски	

историчар	 на	 уметност	

од	 полско	 потекло,	

одиграл	 клучна	 улога	 во	

промоцијата	 на	 делата	 на	

Мештровиќ	низ	 Европа.	Тој	

бил	 голем	 обожавател	 на	

јужнословенската	уметност.	

Стшиговски	бил	роден	и	пораснал	во	Бјелско-Бјала	во	јужна	Полска.	

Тој	 го	 обучил	 Коста	 Страјниќ,	 српски	 историчар	 на	 уметност,	 кој	

помогнал	да	се	зацврсти	позицијата	на	Мештровиќ	во	средиштето	на	

југословенскиот	 уметнички	живот	 во	 меѓувоениот	 период.	Страјниќ	

неколкупати	 ја	 посетил	 Полска	 и	 спровел	 истражување	 во	 Краков	 

и	Варшава.	

Етнографи и геологија

	 Словенските	 студии	 во	 Полска	 се	 институционализирале	

и	 наскоро	 се	 појавила	 заемна	 соработка	 во	 научни	 проекти	 

и	 истражувања	 во	 оваа	 област.	 Така,	 младиот	 и	 исклучително	

надежен	 лингвист,	 Мјечислав	 Малецки	 (1903-1946)	 го	 поминал	

периодот	 од	 1927-1929	 г.	 во	 Југославија.	 Ги	 изучувал	 говорите	 на	

македонскиот	 јазик	 во	 Егејска	 Македонија	 (Грција).	 Селата	 во	 кои	

Мажечки	спроведеувал	истражувања	-	на	македонски	се	нарекувале	

Сухо	и	Висока,	а	денес	ги	носат	грчките	имиња	Сохос,	односно	Осcа.	

Неговата	студија,	насловена	Два македонски говори	(Сухо и Висока во 

солунско)	(Dwie	macedońskie	gwary	(Sucha	i	Wysoka	w	Sołuńskiem))	не	

само	што	претставува	еден	од	најкомплетните	речници	на	македонски	

говори,	 туку	 и	 докажала	 дека	 македонскиот	 е	 посебен	 словенски	

јазик,	сместен	помеѓу	српскиот	и	бугарскиот.	

Генијалноста	на	Иван	Мештровиќ,	големиот	југословенски	скулптор,	била	
почитувана	и	вомеѓувоената	Полска.	Втората	светска	војна	му	ја	скратила	
можноста	да	гради	разни	важни	споменици	во	Варшава.

Конечно,	во	1998	г.	статуата	
на	Пилсудски	на	коњ	од	Антун	
Аугустинчиќ	била	поставена	

на	шестметарски	пиедестал	во	
центарот	на	Катовице.
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	Веројатно	Јузеф	Обрембски		(1905-1967)	е	оној	кој	постигнал	најмногу	

во	 научна	 смисла.	 Етнологот,	 социолог	 и	 специјалист	 по	 словенски	

науки,	ги	завршил	докторските	студии	во	Лондон	под	менторството	

на	 Бронислав	 Малиновски.	 Сржта	 на	 неговата	 теренска	 работа	 во	

денешна	Северна	Македонија	се	случувала	во	1932-1933	г.	Поголемиот	

дел	 од	 овој	 период	 спроведувал	 истражувања	 во	 централниот	 дел	

на	 земјата.	 Ги	 документирал	 сите	 општествени	 структури,	 роднини,	

рурални	семејства	и	заедници,	религиски	обичаи,	народна	медицина	

и	 магиски	 ритуали	 во	 оваа	 област.	 Повеќето	 од	 неговите	 теренски	

белешки	биле	во	форма	на	ракописи	и	печатени	текстови.	Една	завршена	

студија	за	магиските	обреди	и	нивната	врска	со	регионалниот	семеен	

систем	била	уништена	за	време	на	Варшавското	востание.	За	среќа,	

неговите	дела	се	неодамна	издадени	и	се	смета	дека	ќе	послужат	како	

клучна	 референтна	 точка	 во	 антрополошките	 истражувања	 не	 само	

за	Северна	Македонија,	туку	и	за	Балканот	како	целина.	Обрембски,	

исто	 така,	 создал	 и	 исклучителна	 колекција	 од	 неколку	 стотици	

фотографии,	во	кои	историски	се	зачувани	традиционалните	семејни	

прослави	 на	 македонскиот	 народ	 (крштевки,	 погреби,	 празници,	

свадби	 итн.).	 Негативите	 од	 овие	 фотографии	 го	 преживеале	

Варшавското	востание	 скриени	во	метални	кутии,	 закопани	во	една	

од	градските	градини.

	 Како	 резултат	

на	 долготрајните	

неизвесни	 државни	

односи	и	ниското	ниво	

на	 албанските	 студии	

во	 Полска,	 Албанија	

не	 била	 популарна	

дестинација	 за	

полските	 научници.	

Затоа	 пак,	 Зогу	 I,	

кралот	 на	 Албанија,	

бил	 мошне	 познат	 во	

Полска.	 Полските	 весници	 го	 претставувале	 како	 екстравагантен,	

речиси	 ориентален	 владетел.	 Новинарите	 пишувале	 и	 за	 неговите	

обиди	 да	 ја	 модернизира	 својата	 земја	 среде	 кланските	 поделби	

и	 економската	 заостанатост.	 Се	 чини	 дека	 неговата	 популарност	

се	 должела	 на	 обидите	 на	 Полска	 во	 тој	 период	 и	 самата	 да	 се	

модернизира.	 Во	 1934	 г.	 славниот	 сликар,	 писател	 и	 филозоф	

Станислав	Игнаци	Виткевич	(1885-1939),	повеќе	познат	како	Виткаци,	

дури	 го	 насликал	 полскиот	 инженер	Антони	Крахелски	 во	 стил	што	

потсетува	 на	 кралот	 Зогу	 I.	 Овој	 портрет	 бил	 наречен	 „Mbret	 Laluś	

Zogu”.	На	албански	„Mbret”	значи	крал,	а	„Laluś“	му	бил	прекарот	на	

Крахелски,	кој	би	можел	да	се	преведе	како	„убаво	момче“.	

	 Сепак,	 вреди	 да	 се	 запомни	 дека	 Станислав	 Зубер	 (1883-

1947)	 станал	познат	 	 во	меѓувоениот	период	во	Албанија,	 дури	и	 ги	

поставил	 темелите	 на	 модерната	 албанска	 геологија,	 минерологија	

и	 рударство.	 Зубер	 бил	 роден	 во	 Лавов	 како	 син	 на	 Рудолф	 Зубер	

(1858-1920),	високо	ценет	и	ширум	познат	полски	геолог,	истражувач	

и	 инженер.	 По	 една	 средба	 за	 време	 на	 конференција	 во	 Мадрид	

бил	поканет,	 а	 потоа	и	 ангажиран	од	 страна	на	AIPA	 (Италијанската	

агенција	за	нафта	во	Албанија)	да	спроведе	истражување	во	Албанија.	

Помеѓу	1927-1935	г.,	интензивно	работел	во	јужна	Албанија	и	открил	

две	важни	нафтени	полиња,	во	Кучово	и	Патос.	Привремено	се	сместил	

во	 Албанија	 во	 1935	 г.	 и	 започнал	 голем	 и	 опширен	 истражувачки	

Книгата	на	Малецки	 
е	лингвистичка	студија,	
како	и	збирка	од	
македонски	изворни	
бајки	и	народни	
приказни.

„Обрембски	бил	познат	во	селото	како	Јузеф,	а	луѓето	таму	навистина	 
го	сакале“,	Аритон	Веселиновски.
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проект	 за	 албанската	 геологија,	 нафтените	 резерви,	 природниот	

гас,	природниот	асфалт,	рудните	минерали	и	питката	вода.	Неговите	

најпознати	 дела	 биле	 составувањето	 три	 многу	 важни	 карти	 на	

Албанија	(засебна	тектонска,	геолошка	и	минерална	карта).	Составил	

и	околу	450	помали	карти	на	неколку	региони.	По	војната	во	1947	г.,	по	

притисокот	од	југословенските	комунисти	и	новиот	бран	угнетување	

што	го	 започнала	албанската	влада,	Зубер	бил	уапсен	со	очигледно	

лажни	обвиненија	за	саботажа	и	шпионажа.	Истата	година	умрел	како	

разултат	на	измачување,	а	неговите	останки	никогаш	не	биле	најдени.	

Еден	 од	 најважните	 албански	 писатели	 од	 втората	 половина	 на	 XX	

век,	Петро	Марко	(1913-1991),	сведочел	за	смртта	на	Зубер	и	во	својот	

мемоар	дал	ужасно	сведочење	за	неговите	последни	денови.	Веднаш	

по	падот	на	комунистичкиот	режим	му	бил	вратен	угледот	на	Зубер	

и	му	биле	искажани	заслужените	почести.	Му	бил	доделен	медалот	

„Маченик	на	демократијата“	од	страна	на	претседателот	на	Албанија.	

Градот	Кучово	му	го	доделил	звањето	почесен	граѓанин,	а	таму	бил	

изграден	 и	 музеј	 кој	 го	 промовира	животот	 и	 делото	 на	 овој	 голем	

научник.

Урбанисти, сликари и поети

	 Повоениот	 период	 веројатно	 бил	 најинтензивното	 поглавје	

во	 односите	 меѓу	 Полска	 и	 Југославија.	 Уште	 во	 првите	 години	 по	

војната	 се	 појавиле	 одредени	 симболични	 гестови	 во	 оваа	 насока.	

Во	 периодот	 од	 1945-1950	 улицата	 „Фоксал“,	 живописна	 улица	 во	

центарот	 на	 Варшава,	 го	 носела	 името	 на	 југословенската	 работна	

бригада,	во	чест	на	младите	работници	испратени	од	југословенските	

власти	 за	 да	 помогнат	 во	 повторната	 изградба	 на	 полскиот	 главен	

град.	 И	 покрај	 економските	 тешкотии	 за	 време	 на	 првите	 години	

по	 конфликтот,	 Полска	 прифатила	 речиси	 15	 илјади	 бегалци	 од	

граѓанската	војна	во	Грција.	Во	оваа	група	имало	3500	деца.	Голем	број	

од	овие	бегалци	биле	етнички	Македонци.	Повеќето	од	нив	подоцна	

се	вратиле	во	Југославија,	а	многумина	одлучиле	да	останат	во	Полска	

благодарение	на	мешаните	бракови.	

	 Како	 резултат	 на	 моделите	 востановени	 во	 меѓувоениот	

период,	многу	важни	дела	од	 југословенски	автори	биле	преведени	

на	 полски	 јазик.	 Во	 случајот	 на	 македонските	 автори,	 нивните	

дела	 за	 првпат	 биле	 преведени	 на	 полски	 јазик.	 Еден	 од	 клучните	

текстови	што	го	поттикнал	растот	на	антикомунистичката	левичарска	

опозиција	во	Полска	бил	Новата класа	од	Милован	Ѓилас.	И	делата	

на	полски	автори	биле	преведувани	на	јазиците	што	се	зборувале	во	

Југославија.	Во	 случајот	на	Чеслав	Милош,	ова	 се	 случило	наспроти	

желбата	 на	 полските	 комунистички	 власти.	 Полските	 поети	Тадеуш	

Ружевич	(1987)	и	Адам	Загајевски	(2018)	го	добиле	и	Златниот	венец,	

највисоката	награда	на	Струшките	вечери	на	поезијата.	Оваа	награда	

е	една	од	најважните	поетски	награди	во	Европа.	

	 Сепак,	 најбележитиот	 придонес	 на	Полска	 за	 време	 на	 овој	

период	била	вклученоста	на	полските	урбанисти	во	градењето	на	Скопје	

по	разурнувачкиот	земјотрес	на	26-ти	јули	1963	г.	Поголемиот	дел	од	

градот	веднаш	бил	претворен	во	урнатини,	кои	оставиле	1100	жртви	 

и	повеќе	од	200.000	бездомни	луѓе.	Искуството	на	полските	архитекти	

во	 обновата	 на	 Варшава	 по	 војната	 се	 покажало	 како	 исклучително	

вредно.	 Централна	 личност	 во	 овој	 проект	 бил	Адолф	 Циборовски	

(1919-1987),	кој	станал	раководител	на	проектот	на	ОН,	Урбанистички	

план	 за	 Скопје.	 Тој	 собрал	 тим	 составен	 од	 познати	 варшавски	

урбанисти	 (архитекти,	 економисти,	 социолози	 и	 статистичари).	

Предводен	 од	 архитектот	 и	 урбанист	 Станислав	 Јанковски	 (1911-

Во	2011	за	време	на	
свеченото	отворање	на	
споменикот	на	Зубер	
во	Кучово,	албанскиот	
претседател	Бамир	Топи	му	
доделил	постхумен	орден	
„Мајка	Тереза“.
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2002),	кој	зел	значително	учество	во	обновата	на	Варшава	по	Втората	

светска	војна,	овој	тим	го	развил	урбанистичкиот	план	за	Скопје.	Во	

рамки	на	полската	помош	за	Скопје	Полската	асоцијација	на	архитекти	

организирала	и	конкурс	за	проектот	на	Музејот	на	современа	уметност	

во	 Скопје,	 на	 кој	 победиле	 тројцата	 варшавски	 архитекти:	 Вацлав	

Клишевски	 (1910-2000),	 Јежи	 Мокшињски	 (1909-1997)	 и	 Еугениуш	

Вјежбицки	 (1909-1991).	Тројцата	 архитекти	 биле	 познати	 под	 името	

„Тигри“.	 Ова	 било	 резултат	 на	 шега	 кога	 сликарката	 и	 графички	

уметница	Александра	Вејхерт	(1921-1995)	ставила	цртеж	на	вратата	на	

нивното	студио,	на	кој	биле	прикажани	три	тигри	како	ги	уништуваат	

своите	ривали	во	 архитектонски	 конкурси.	Тие	навистина	 се	 автори	

на	 некои	 од	 белезите	 на	 модернистичката	 архитектура	 во	 Полска.	

Јанковски,	 од	 друга	 страна,	 под	 псевдонимот	 „Агатон“	 учествувал	 

и	во	полскиот	отпор	и	во	Варшавското	востание.	По	Втората	светска	

војна,	решил	да	се	врати	во	Полска	и	веднаш	се	вклучил	во	обновата	

на	Варшава.	Полскиот	тим	работел	две	години	во	Скопје	и	извршил	

силно	влијание	врз	обликувањето	на	урбанистичкиот	лик	на	градот.	

Групата	 полски	 архитекти	 ја	 испланирала	 новата	 зграда	 на	Музејот	

на	современата	уметност	 (МСУ)	во	Скопје.	Како	чин	на	солидарност,	

уметници	 од	 целиот	 свет	 донирале	 свои	 дела	 во	 новоизградениот	

музеј.	Во	оваа	кампања	се	вклучиле	и	полски	уметници.	Оттаму,	МСУ	

има	 уникатна	 колекција	 на	 полската	 модерна	 уметност.	 Во	 Скопје	

постои	 улица	 што	 го	 носи	 името	 на	 Адолф	 Циборовски,	 а	 дел	 од	

полските	уметнички	дела	од	МСУ	беа	претставени	на	една	изложба	

организирана	од	Меѓунардониот	центар	за	култура	 (MCK).	Како	дел	

од	овој	проект,	MCK	објави	албум.		

Масовниот	туризам	во	двата	правци	бил	нова	појава	во	овој	период	

и	покрај	тешкотиите	да	се	добие	пасош	или	виза.	Овој	интерес	довел	

до	 создавањето	 на	 мноштво	 многу	 интересни	 туристички	 водичи,	

репортажи	и	други	изданија	во	насока	на	културите	на	двете	области.	

Постоеле	 и	 други	 знаци	 на	 политичка	 солидарност.	 На	 пример,	 во	

1981	г.	добропознатата	југословенска	рок-група	Азра	напишала	песна	

„Полска	во	моето	срце”	(Poljska	u	mome	srcu),	која	зборува	за	растот	

на	движењето	 „Солидарност“	 во	Полска.	 Една	 година	подоцна,	 истата 

група	напишала	песна	„	Пролетта	е	на	13-ти	декември”	(Proljeće	je	u	13	

Decembru),	која	се	однесува	на	воведувањето	на	воено	законодавство	

во	Полска	на	13	декември	1981	г.	

	 Полско-албанските	 односи	 тргнале	 во	 различни	 правци	

поради	 суровата	 природа	 на	 албанкиот	 комунистички	 режим	 

и	неговата	 изолација,	 по	 одлуката	да	 го	 одбие	 советското	 влијание	

во	 1960	 г.	 Пред	 тоа,	 полските	 специјалисти	 често	 биле	 поканувани	

да	работат	во	Албанија	и	биле	многу	ценети	од	домаќините.	Многу	

Музејот	на	современа	уметност	во	Скопје	има	колекција	од	200	дела	донирани	
од	135	полски	уметници,	вклучувајќи	ги	Јан	Цибис,	Јан	Тарашин,	Јежи	
Новошелски	и	Тадеуш	Кантор.

Искуствата	на	полските	урбанисти	од	обновата	на	Варшава	по	Втората	светска	
војна	се	покажале	како	исклучително	вредни	за	време	на	нивната	работа	во	Скопје.
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членови	на	албанската	повоена	интелигенција	студирале	во	Полска.	

Таков	бил	математичарот	Осман	Краја,	кој	во	периодот	од	1981-1988	г.	

бил	ректор	на	Универзитетот	во	Тирана.	Пред	сè,	полската	технологија	

и	машинерија	биле	особено	вреднувани	во	земјата.	Дури	и	по	прекинот	

што	настапил	по	 1960	 г.,	 не	 престанала	 побарувачката	 за	 ваков	 вид	

полска	 стручност.	 Автомобилите	 не	 биле	 честа	 глетка	 по	 улиците	

на	 комунистичка	 Албанија.	 Кога	 ќе	 се	 појавел	 редок	 автомобил,	

тој	 речиси	 секогаш	 бил	 полски	 модел	 како	 Варшава,	 Ниса,	 Жук,	 

а	подоцна	и	Фијат	125	П.	Од	друга	страна,	до	1960	г.	Албанија	се	сметала	

за	 близок	 сојузник	 на	 Полска.	 Земјата	 се	 гледала	 како	 интересен	 

и	возбудлив	дел	од	новосоздадениот	блок	на	„народни	демократии“.	

Овој	интерес	 ја	поттикнал	Ана	Милска	 (1909-1987),	полски	психолог,	

која	станала	позната	како	преведувачка	од	германски	на	полски	и	како	

уредник	на	народни	приказни,	да	ја	посети	Албанија	во	доцните	1940-

ти.	Своите	 впечатоци	 за	 земјата	 ги	 споделила	 во	 патопис	 со	 наслов	

Албанија – татковина на планинските орли (Shqiptarija	 –	 ojczyzna	

górskich	 orłów),	 издаден	 во	 1950	 г.	 Во	 приближно	 истиот	 период	

Албанија	станала	тема	на	силен	интерес	за	Станислав	Кжишталовски	

(1903-1990),	полски	сликар	кој	поминал	извесно	време	во	земјата	на	

почетокот	на	 1950-те.	Во	 своите	дела	Кжишталовски	покажал	 силна	

воодушевеност	 од	 планинските	 пејзажи.	 Насликал	 серија	 албански	

пејзажи	и	ги	претставил	на	една	изложба	во	Тирана,	во	1955	г.	Наспроти	

ова,	 песната	 на	Чеслав	Милош	 од	 1974	 г.,	Владетелот на Албанија 

(Władca	 Albanii),	 најверојатно	 била	 инспирирана	 од	 суровоста	 на	

албанскиот	комунизам.	Во	1972	г.	комунистичкиот	режим	создал	нов	

литературен		албански	јазик.	Инспириран	од	механичкото	создавање	

на	еден	нов	јазик,	идниот	(во	1980	г.)	добитник	на	Нобелова	награда	

за	литература	ја	претставил	својата	визија	за	крајот	на	поетскиот	свет	 

и	 повлекувањето	 на	 поетот.	Оваа	 песна	 била	 препеана	 на	 албански	

јазик	дури	 во	 2004	 г.	 	Сосема	нова	појава	 биле	мешаните	 албанско-

полски	 бракови.	 Еден	 таков	 брак	 бил	 склучен	 помеѓу	 познатиот	

албански	 сликар	 Даниш	 Јукниу	 (1934-2003)	 и	 неговата	 сопруга,	

педијатарот	 Данута	 Кошќушко	 (1935-1994).	 Се	 сретнале	 во	 Краков,	

каде	 што	 Даниш	 студирал	 на	 Академијата	 за	 ликовни	 уметности,	 

а	Данута	студирала	медицина.	Во	1963	г.,	наспроти	ограничувањата,	

Данута	 му	 се	 придружила	 на	 својот	 сопруг,	 кој	 веќе	 предавал	 на	

Академијата	 за	 ликовни	 уметности	 во	Тирана	 и	 почнала	 да	 работи	

како	 педијатар.	 Никогаш	 не	 се	 откажала	 од	 полското	 државјанство	 

и	останала	во	Албанија	со	дозвола	за	престој.	Никогаш	не	ја	посетила	

полската	амбасада	и	така	избегнала	да	биде	обвинета	за	шпионажа.	

Ваквите	 обвинувања	 биле	 чести	 во	 мешаните	 бракови.	 Најпосле	

нивниот	 живот	 се	 срушил	 кога,	 по	 владината	 кампања	 против	

„либерализмот	во	уметноста“	во	1976	г.,	Даниш,	кој	тогаш	бил	декан	

на	факултетот	за	сликарство,	бил	принуден	да	работи	како	наставник	

по	цртање	 во	 основно	 училиште	 во	 неговиот	 роден	Скадар.	Данута	

Кошќушко	 почнала	да	 работи	 како	 педијатар	 во	 локалната	 болница	 

и	наскоро	се	здобила	со	углед	на	најкадарен	и	најпочитуван	педијатар	

во	градот.	Нејзината	главна	оставнина	се	животите	на	илјадници	деца	

што	ги	спасила	за	време	на	триесегодишната	беспоштедна	работа.	

	 Еден	 од	 главните	 лингвисти	што	 специјализирале	 албански	

јазик	за	време	на	втората	половина	од	XX	век	бил	Вацлав	Ќимоховски	

(1912-1982).	Тој	студирал	во	Виена	под	водство	на	Норберт	Јокл	(1877-

1942),	еден	од	водечките	„албанолози“	во	тоа	време.	Ќимоховски	 ја	

добил	докторската	титула	за	дисертацијата	за	дијалектите	на	северното	

албанско	село	Душман.	Ова	е	првиот	целосен	опис	на	поддијалектите	

и	нестандардните	форми	на	 албанскиот	 јазик.	Во	 текот	на	неговата	

работа	како	професор	на	Универзитетот	„Никола	Коперник“	во	Торуњ,	

развил	теорија	за	потенцијалното	потекло	и	развојот	на	албанскиот	

јазик.	Почетокот	на	јазикот	го	сместил	во	триаголникот	меѓу	денешен	

Ниш,	Скопје	и	Софија.	Иако	останатите	лингвисти	ја	оспорувале,	оваа	

хипотеза	сè	уште	продолжува	да	инспирира	научни	истражувања.	Во	

овој	период,	Југославија	и	Полска	 ја	развиле	научната	соработка	во	

областа	на	славистиката.	Таа	се	базирала	на	цврсти	темели	поставени	

од	институциите	што	биле	основани	во	меѓувоениот	период.	

IV. Полска и Западен Балкан по 1989 г.

	 Благодарение	на	падот	на	комунизмот,	воспоставувањето	на	

демократијата	и	 економските	реформи,	Полска	 го	живееше	можеби	

најдобриот	 период	 во	 модерната	 историја.	Оваа	 успешна	 приказна	 

ѝ	овозможи	на	Полска	да	се	приклучи	кон	НАТО	алијансата	во	1999	г.	 

и	Европската	Унија	во	2004	г.	Од	друга	страна,	полската	трансформација	

се	соочи	со	тешкотии	бидејќи	транзицијата	честопати	е	придружена	

со	 внатрешни	 политички,	 општествени	 и	 економски	 проблеми.	

Полската	 геополитичка	 положба	 во	 Европа	 темелно	 се	 промени	

поради	распадот	на	Советскиот	Сојуз	и	Чехословачка,	како	и	поради	

обединувањето	на	Германија.	Додека	во	1990	г.	Полска	се	граничеше	

со	три	држави,	во	1993	г.	тој	број	порасна	на	седум.
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Спомените	 од	 1990-те	 години	 во	 Западен	 Балкан	 и	 во	 Полска	 се	

коренито	различни.	Во	споредба	со	Полска,	падот	на	комунистичките	

режими	 во	 Албанија	 и	 во	 Југославија	 беа	 подраматични.	 Албанија	

беше	соочена	со	граѓански	немири	и	еден	вид	бунт	против	владата.	

Во	меѓувреме,	распадот	на	Југославија	резултираше	со	неколку	воени	

конфликти	со	различен	интензитет.	Војните	во	Босна	и	во	Косово	беа	

придружени	 со	 етничко	 чистење	 и	 голем	 број	 воени	 злосторства.	

Ова	ги	вклучува	настаните	што	се	случија	во	Сребреница	во	јули	1995	

г.,	 кога	 босанските	 српски	 воени	 сили	 убија	 илјадници	 Бошњаци.	

Во	 споредба	 со	 Средна	 Европа,	 регионов	 сè	 уште	 не	 членува	 во	

Европската	Унија.	Сепак,	три	западнобалкански	земји	сега	се	членки	

на	 НАТО.	 Покрај	 овие	 забележливи	 разлики,	 модерна	 Полска	

споделува	 одредени	 сличности	 со	 регионов.	Тука	 спаѓаат	 одредени	

економски	и	политички	прашања,	кои	потекнуваат	од	долготрајните	

историски	структури	и	процеси,	посткомунистичката	трансформација	

и	релативно	скорешниот	процес	на	интеграција	во	ЕУ.	

Динамиката	 на	 полско-балканските	 односи	 мораше	 да	 се	

промени	со	падот	на	Југославија	и	појавата	на	повеќе	нови	национални	

држави	во	регионот.	Следствено,	полската	дипломатија	долго	време	

се	 обидуваше	 да	 се	 прилагоди	 на	 новата	 реалност.	 Истовремено,	

Полска	 никогаш	 не	 ја	 заборави	 важноста	 на	 регионот	 како	 целина.	

Во	 1990	 г.	 и	 во	 почетокот	 на	XXI	 век,	 Варшава	 воспостави	 огромна	

соработка	со	Западен	Балкан	преку	учеството	во	разни	меѓународни	

мисии	 (ОН,	 ЕУ,	 НАТО).	 Оваа	 соработка	 можеше	 подеднакво	 јасно	

да	 се	 види	 и	 за	 време	 на	мисијата	 на	 претходниот	 премиер	Тедеуш	

Мазовјецки	 (1927-2013),	 како	 специјален	 известувач	 на	 Комисијата	

за	човекови	права	на	ОН	од	регионот.	Во	истиот	тој	период,	Хенрик	

Сокалски,	 полски	 дипломат,	 ја	 предводеше	 мисијата	 на	 УНПРЕДЕП	

за	Македонија	(1995-1998).	Полските	специјалисти	помогнале	и	да	се	

изградат	темелите	на	новиот	институционален	живот	во	Косово,	како	

во	 периодот	 кога	 функционираше	 како	 меѓународен	 протекторат,	

така	и	по	2008	г.,	како	независна	држава.	На	пример,	Марек	Антони	

Новицки	 беше	 првиот	 „меѓународен	 правобранител“	 во	 регионов	

По	1989	г.	картата	на	Европа	драстично	се	променила.	Ова	особено	важи	за	
Западен	Балкан	и	Средна	Европа. По	геноцидот	во	Сребреница	во	јули	1995	г.,	Мазовецки	дал	оставка	од	

својата	функција	како	специјален	известувач	на	комисијата	за	човекови	
права	на	ОН	во	знак	на	протест	против	апатијата	на	светот.



38

помеѓу	 2000-2005	 г.	 Во	 моментов,	 Полска	 е	 еден	 од	 најголемите	

поборници	за	проширувањето	на	ЕУ	кон	Западен	Балкан.	Неодамна,	

Полјаците	почнаа	масовно	да	го	посетуваат	регионов	како	туристи.	За	

првпат	во	историјата,	 стотици	илјади	обични	Полјаци	секоја	 година	

се	запознаваат	со	Албанци,	Босанци,	Хрвати,	Македонци,	Црногорци	

и	Срби.	

Филмски режисери, прозаисти и музичари

И	 покрај	 првичниот	 пад	 во	 1990-те	 години,	 сепак	 може	 да	

се	 забележи	 нагорен	 тренд	 на	 полето	 на	 културната	 и	 научната	

соработка	помеѓу	Полска	и	Западен	Балкан	во	XXI	век.	Честопати	во	

Полска	 се	 објавуваат	 делата	 на	 балканските	 автори	 кратко	 откако	

ќе	 се	 појават	 на	 балканските	 јазици.	 Ова	 се	 должи	 на	 полските	

издавачи	како	фондацијата	„Pogranicze”	и	издавачката	куќа	„Czarne”.	

Овие	 организации	 успеаја	 да	 го	 насочат	 вкусот	 на	 своите	 читатели	

кон	 регионов	 и	 така	 да	 го	 направат	 атрактивен.	 Вкупната	 бројка	

книги	 преведени	 од	 западнобалканските	 јазици	 на	 полски	 јазик 

е	 навистина	 импозантна.	 Честопати	 ги	 надминува	 преводите	 од	

многу	други	јазици,	вклучувајќи	ги	европските.	Ситуацијата	е	слична	

и	 на	 Западен	 Балкан.	 Па,	 така,	 делата	 на	 некои	 еминентни	 полски	

автори	се	издаваат	на	балканските	јазици	пред	да	стекнат	какво	било	

меѓународно	признание	и	награда.	Таков	е	случајот	со	делата	на	Олга	

Токарчук,	кои	беа	издадени	на	албански	јазик.	

Модерната	 полска	 култура	 извршила	 силно	 влијание	 и	 врз	 мислата	

и	 кариерите	 на	 мноштво	 западнобалкански	 писатели.	 Миљенко	

Јерговиќ,	 извонредниот	 босанско-хрватски	 романописец	 и	 поет,	

е	 еден	 од	 најдобрите	 примери	 за	 оваа	 појава.	 Во	 едно	 од	 своите	

интервјуа,	Јерговиќ	изјави	дека	„полската	литература	и	филм	се	меѓу	

најважните	 елементи	 на	 европската	 култура,	 особено	 во	 втората	

половина	на	XX	век.	Полска	секогаш	била	необична	литературна	тема	

за	мене.	Кога	земјите	би	биле	херои	од	литературата,	за	мене	Полска	

несомнено	 би	 била	 најинтересна.“	 Очигледниот	 интерес	 за	 Полска	 

и	нејзината	историја	 е	 видлив	 уште	од	почетокот	 на	 неговата	 кариера. 

Всушност,	 неговото	 книжевно	 деби,	 поетската	 збирка	 од	 1988	 г.	 со	

наслов	Опсерваторија Варшавa (Opservatorija	Varšava),	 е	 очигледно	

инспирирана	 од	 земјата.	 Јерговиќ	 е	 подеднакво	 популарен	 и	 на	

Западен	Балкан	и	во	Полска.	Во	2012	г.	ја	добил	Централноевропската	

награда	„Ангелус“	за	неговата	книга	Срда пее, на самрак, на Духовден 

(Srda	 pjeva,	 u	 sumrak,	 na	 Duhove).	 „Ангелус“	 е	 полска,	 меѓународна	

литературна	награда.	Востановена	е	во	2006	г.,	а	ја	доделува	градот	

Вроцлав.	 Јерговиќ	 е	 единствениот	 писател	 од	 Западен	 Балкан	 што	

ја	добил	оваа	награда.	Во	2016	г.,	тој	го	издава	романот	Вилимовски,	

кој	 поседува	 силна	полска	 тема.	Делото	 ја	 раскажува	приказната	 за	

едно	патување	на	кое	тргнува	пензионираниот	професор	по	физика	

од	Краков,	Томаш	Мјерошевски	и	неговиот	син,	Давид,	до	едно	мало	

селце	 сместено	 во	 планините	 на	 Југославија,	 токму	 пред	 Втората	

светска	 војна.	 Јерговиќ	 го	 зел	 легендарниот	 германско-полски	

шлезиски	фудбалер	Ернест	Вилимовски	како	насловен	лик	во	својот	

роман.	

	 	 Билатералната	 и	 мултилатералната	 соработка	 е	 очигледна	

и	на	други	полиња	на	културата	и	научната	активност.	Па,	така,	еден	

од	првите	албански	филмови	што	зборува	за	суровото	комунистичко	

минато	 е	 Полковник Бункер (Kolonel	 Bunker).	 Режисер	 на	 филмот	 

е	Кујтим	Кашку,	а	снимен	е	во	1996	г.	во	албанско-полско-француска	

копродукција.	 Една	 од	 главните	 улоги	 во	 филмот	 е	 во	 изведба	 на	

познатата	полска	актерка	Ана	Нехребецка,	која	ја	одиграла	улогата	на	

албански	јазик.	Уште	еден	познат	полски	филмаџија,	идниот	добитник	

на	Оскар,	Павел	Павликовски,	на	почетокот	на	својата	кариера	сними	

документарен	филм	 со	наслов	Српска епопеја.	Ова	дело	помогна	во	

разбирањето	на	 заканата	од	

модерниот	 национализам	

на	 Балканот.	 Во	 2020	 г.,	

неговите	 соработници	

работеа	 на	 создавањето	

на	 филмот	 Quo Vadis Aida?,	

во	 режија	 на	 босанската	

режисерка	 Јасмила	Жбаниќ.	

Пред	 неколку	 години,	 таа	

ја	 доби	 „Златната	 мечка“	

за	 својот	 филм	 Грбавица. 

Ернест	Вилимовски,	
насловниот	лик	од	романот	на	
Јерговиќ,	е	единствениот	играч	
што	постигнал	четири	гола	на	
официјален	натпревар	против	
Бразил.	Ова	го	направил	за	

време	на	Светското	првенство	
во	фудбал	во	1938	г.
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Нејзиниот	 последен	

филм	 ја	 преставува	

трагичната	 приказна 

 на	една	бошњачка	жена 

што	 ги	 губи	 своите	

синови	 и	 сопругот	 во 

геноцидот	 во 

Сребреница	во	1995	г.	 

Филмот	 е	 полска	

копродукција	 под	

раководство	 на	 Ева	

Пушчињска,	 која,	исто	 така,	е	 копродуцент	на	 славните	филмови	на	

Павликовски,	Идa	и	Студена војна.	Филмот	на	Жбаниќ	го	монтираше	

Јарослав	 Камињски,	 кој,	 исто	 така,	 работел	 за	 Павликовски.	

Антони	 Комаса-Лазаркевич,	 полски	 композитор	 што	 соработуваше	

со	 Агњешка	 Холанд,	 уште	 една	 наградувана	 полска	 режисерка,	 

е	одговорен	за	музиката.	И	конечно,	Малгожата	Карпјук	ги	изработи	

костимите	за	филмот.	

	 Изведбите	 на	 Горан	 Бреговиќ	 како	 соло-уметник,	 како	 

и	 неговата	 успешна	 соработка	 со	 уметниците	 Каја	 и	 Кшиштоф	

Кравчик,	 исто	 така,	 поттикнале	 интерес	 за	 балканската	 музика	

во	 Полска.	 Соочен	 со	 огромната	 потреба	 на	 публиката	 за	 ваква	

музика,	 музичкиот	 продуцент	 Гжегож	Бжозович,	 кој	 бил	 вклучен	 во	

претставувањето	 на	 Бреговиќ	 на	 полската	 музичка	 сцена,	 започнал	

уште	еден	музички	проект.	Тој	се	состоел	од	преведување	и	повторно	

претставување	на	старите	песни	од	поранешните	југословенски	рок-

групи	во	продукција	на	легендарната	музичка	куќа	Југотон.	Но,	овој	

пат,	песните	беа	во	изведба	на	познати	полски	пејачи.	

	 Како	за	крај,	нивото	на	научната	соработка	помеѓу	полските	

и	 балканските	 колеги,	 особено	 на	 полето	 на	 хуманистичките	 

и	 општествените	 науки,	 сега	 е	 многу	 високо.	 Еден	 особено	 важен	

проект	се	археолошките	истражувања	на	Варшавскиот	универзитет	на	

црногорско-албанската	граница,	поточно	во	градот	Рисан.	Полската	

лингвистка	 Зузана	 Тополињска	 неколку	 децении	 давала	 огромен	

придонес	 во	 областа	 на	 лингвистиката	 на	 современиот	 македонски	

јазик.	 Професор	 Тополиска	 е	 редовен	 член	 на	 Македонската	

Aкадемија	на	Hауките	и	Уметностите,	како	и	странски	член	на	Српската	

академија	 на	 науките	 и	 уметностите.	 Тројца	 полски	 научници	 се	

надворешни	 членови	 	 на	 МАНУ.	 Заедно	 со	 понатамошниот	 развој	

на	 традицијата	 на	 славистичките	 студии	 во	 Полска,	 во	 изминативе	

години	 се	 појави	 нова	 катедра	 за	 албански	 студии.	 Ова	 веќе	 доби	

облик	 на	 институционална	 активност	 во	Варшава,	Торуњ	и	Познањ.	

Многу	 важна	 улога	 во	 овој	 процес	 играше	 познатата	 полска	

лингвистка,	 професорката	 Ирена	 Савицка,	 која	 во	 Декември	 2020	

година	 беше	 прифатен	 како	 надворешен	 член	 на	 Академијата	 на	

Hауките	 и	 Уметностите	 на	 Косово.	 Пристапувањето	 на	 Западен	

Балкан	кон	Европската	Унија,	што	е	само	прашање	на	време,	ќе	отвори	

ново	поглавје	во	историјата	на	полските	односи	со	овој	регион.	Ова	на	

обете	страни	ќе	им	даде	нови	можности	за	да	ја	зајакнат	соработката	

во	областа	на	уметноста,	културата	и	науката.

Босанскиот филм 
Quo Vadis, Aida? Беше 
понуден за номинација за 
„Најдобар меѓународен 
долгометражен филм“ 
на 93-то издание на 
Оскар.

Албумот Каја и Бреговиќ	се	продаде	во	повеќе	од	700.000	примероци	во	
Полска	и	достигна	статус	на	дијамантски	албум.	Во	2000	г.	Каја	освои	три	
музички	награди	Фридерик,	највисоката	годишна	награда	во	полската	
музика,	за	најдобар	албум,	најдобра	пејачка	и	најдобар	видео	спот.	
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извештаи. Седиштето на колеџот, сместено во 
замокот Војновице, во Долна Шлезија, служи како 
простор за одржување конференции и јавни 
дебати. Колеџот, исто така, спроведува амбициозна 
културна програма, која вклучува книжевни 
публикации и изложби. 

Колеџот на Источна Европа е основан во февруари, 
2001 г., од страна на Јан Новак-Јежорањски, 
познат како легендарниот „курир од Варшава” - 
демократски активист и долгогодишен директор на 
полскиот оддел на Радио Слободна Европа.

Адам Балцер е програмски директор на Колеџот на Источна 
Европа. Предава на Центарот за источноевропски студии при 
Универзитетот во Варшава. Тој е национален истражувач во 
Европскиот совет за надворешни работи. Објавил три книги, 
како и голем број на извештаи и статии за Централна Европа, 
Балканот и регионот на Црното Море. 

Ригелс Халили е предавач и раководител на отсекот 
Балкански студии во рамките на Центарот за источноевропски 
студии при Универзитетот во Варшава. Досега објавил една 
книга, а бил дел од уредувачкиот тим на уште четири други. 
Неговите истраживања, објавени во многубројни статии, 
главно се фокусираат на поновата историја и култура на 
Балканот. 


