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Hyrje

 Edhe pse gjeografikisht të largët Polonia dhe vendet e Ballkanit 
Perëndimor (Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia 
e Veriut, Serbia dhe Shqipëria) kanë një histori të gjatë marrëdhëniesh 
të ndërsjella plot me shkëmbime njerëzish dhe idesh. Ky proces nuk ka 
qenë asnjëherë i njëanshëm. Ai gjithmonë është zhvilluar në të dyja kahet, 
edhe pse intensiteti i ndërveprimit ka ndryshuar në epoka të ndryshme 
historike. Mjafton një vështrim i shpejtë mbi rrjetet e tregtisë dhe rrugët 
e komunikimit në Evropë gjatë një periudhe të caktuar historike për të 
nxjerrë në pah lidhje direkte midis Polonisë dhe Ballkanit Perëndimor. Lista 
e atyre që kanë udhëtuar dhe bërë tregti, kanë luftuar dhe lidhur paqe, kanë 
shpëtuar jetë si mjekë dhe ndërtuar infrastrukturën si inxhinierë, apo kanë 
studiuar dhe dhënë mësim në këtë rajon do të ishte shumë e gjatë. Kjo vlen 
sidomos për ata që kanë lënë një shenjë dalluese në fushën e artit, shkencës 
dhe kulturës. Qëllimi i këtij albumi është të përshkruajë jetën dhe veprat  
e këtyre njerëzve, si dhe ta vendosë aktivitetin e tyre në një kontekst më të 
gjerë e bashkëkohor. Shpresojmë, se rizbulimi dhe ritregimi i historive të 
tyre do t’i shërbejë gjithashtu edhe ruajtjes së kujtesës historike. Ky libër 
përqendrohet tek polakët, apo më gjerë tek njerëz, të cilët lindën në vendin 
që në një kohë të caktuar quhej Poloni. Këta janë njerëz që kanë dhënë 
një kontribut të çmuar për zhvillimin e artit, shkencave dhe kulturës së 
boshnjakëve, kroatëve, malaziasve, maqedonasve, serbëve dhe shqiptarëve.
 Gjithsesi, një ndërmarrje e këtij lloji duket gati e pamundur pa 
marrë në shqyrtim kontekste më të gjera politike, sociale dhe ekonomike 
në periudha të caktuara historike. Pikërisht kjo nevojë për kontekstualizim 
reflektohet në strukturën e këtij albumi. Ai përbëhet nga katër kapituj, 
të cilët janë vendosur në rend kronologjik. Libri hapet me një hyrje të 
shkurtër historike, e cila ka si qëllim t’ua bëjë më të afët Poloninë lexuesve 
nga Ballkani Perëndimor. Për këtë qëllim, në hyrje nxirren në pah të 
përbashkëta dhe ndryshime midis historisë polake dhe asaj ballkanike. Më 
tej, në secilin kapitull, ne trajtojmë personalitetet më të shquara, ngjarje, 
procese, ide dhe fenomene të lidhura me bashkëpunimin kulturor, artistik 
dhe shkencor midis Polonisë dhe Ballkanit Perëndimor. Por, siç u tha 
edhe më lart, albumi përqendrohet kryesisht tek kontributi polak në këto 
fusha. Kapitulli i parë merr në shqyrtim ngjarje nga periudha e bashkimit 
të Mbretërisë së Polonisë me Dukatën e Madhe të Lituanisë dhe mbyllet 

me humbjen e pavarësisë në 1795. Kapitulli i dytë u referohet ngjarjeve 
historike deri në vitin 1918, kur Polonia nuk ekzistonte si shtet. Kapitulli 
i tretë përqendrohet tek shekulli i 20-të (i quajtur shpesh “i shkurtër”, 
sepse mbulon periudhën 1918-1989), duke iu referuar periudhës midis 
dy luftërave botërore dhe pastaj asaj komuniste. Së fundi, kapitulli i katërt  
u kushtohet ngjarjeve që kanë ndodhur pas rënies së regjimeve komuniste 
dhe deri më sot. Përveç kësaj, jemi përpjekur që të paraqesim pak  
a shumë një narracion simetrik brenda albumit. E thënë ndryshe, përkrah 
përshkrimit të rasteve të burrave dhe grave polake, të cilët jetuan, punuan, 
krijuan dhe shpesh vdiqën në Ballkan, jemi përpjekur të paraqesim edhe 
“Ballkanin në Poloni”, edhe pse në një formë më të thjeshtëzuar. Përfshihen 
këtu njerëz dhe ide që shtegtuan nga Ballkani në Poloni, duke ndikuar në 
jetën politike, sociale dhe kulturore të këtij vendi.

I. Polonia dhe Ballkani Perëndimor deri në 
vitin 1795

 Shteti i parë polak u krijua nga dinastia e Piastëve në gjysmën 
e parë të shekullit të 10-të. Në vitin 966 Polonia pranoi krishtërimin 
dhe kështu vendi hyri në orbitën e ndikimit të botës së Kishës Katolike 
Romake. Që nga ky moment historik, katolikë kanë qenë dhe mbeten 
shumica e polakëve. Megjithatë, është e rëndësishme të kemi parasysh se 
një faktor ndikues në kulturën dhe identitetin polak ka qenë edhe përvoja 
e përballjes dhe bashkëjetesës me fqinjët e tyre. Këtu hyjnë ortodoksët  
e krishterë, protestantët, myslimanët dhe hebrenjtë.
 Në vitin 1025 Polonia u bë mbretëri. Megjithatë, për një periudhë 
gati treqindvjeçare ajo u sundua më shpesh nga princër. Vetëm pas vitit 
1320 vendin e sunduan njëri pas tjetrit mbretër të kurorëzuar. Midis 
shekujve të 10-të dhe 13-të herë formalisht dhe herë në mënyrë indirekte 
Polonia u gjend shpesh si vasale e Perandorisë Gjermane. Migrimi i shumë 
gjermanëve dhe hebrenjve, sidomos drejt qyteteve polake, i dha një shtysë 
të fortë zhvillimit ekonomit të vendit, por nga ana tjetër rezultoi edhe me 
ndryshime të theksuara etnike në disa prej rajoneve të tij. Për më tepër 
Polonia përjetoi një periudhë të fragmentimit të brendshëm gjatë shekujve 
të 12-të dhe 13-të. Për rrjedhojë, mbretëria humbi një pjesë të gjerë të 
territorit të saj, sidomos në perëndim. Megjithatë, Mbretëria e Polonisë  
u ringrit në shekullin e 14-të. Shteti erdhi e u ngrit, duke arritur bile statusin 
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e një fuqie rajonale dhe duke u zgjeruar gjeografikisht drejt lindjes. Pas 
vdekjes pa trashëgimtar të mbretit të fundit të dinastisë së Piastëve, për një 
periudhë të shkurtër vendin e sundoi dinastia e Anzhuve. Ky sundim mbaroi 
me martesën e Jadvigës, Mbretëreshës së Polonisë, me Dukën e Madh të 
Lituanisë, Jogaila, në vitin 1386. Martesa e tyre u bë gur themeli i Unionit 
Polako-Lituanez dhe zanafilla e sundimit të dinastisë së Jagiellonëve, çka 
zgjati pa ndërprerje për afër 200 vjet.

 Gjatë kësaj periudhe Unioni, si një nga shtetet më të mëdha 
në Evropë, u bë një fuqi kontinentale. Ishte ky një shtet tejet multietnik 
(shumicën e përbënin popuj të ndryshëm sllavë) dhe me një larmi të 
dukshme fetare (i banuar kryesisht nga katolikë dhe ortodoksë të krishterë, 
por edhe nga hebrenj dhe myslimanë), i cili në atë periudhë në Evropë 
dallohej për nga niveli i lartë i tolerancës. Sistemi politik ishte ndërtuar 
mbi bazën e parlamentarizmit feudal, i cili kontrollohej nga pjesëtarë të 
ndryshëm të fisnikërisë. Në shekujt e 15-të dhe 16-të kultura e saj shkëlqente 
dhe Polonia u kthye në një nga qendrat kryesore të qytetërimit evropian. 
Shteti u zhvillua edhe nga ana ekonomike, duke luajtur rolin e “hambarit të 
Evropës”. Për rrjedhojë, në shekullin e 16-të për nga niveli i varfërisë Polonia 
nuk binte dukshëm më poshtë sesa vendet më të zhvilluara evropiane 

të asaj kohe. Megjithatë, krahasimi me Evropën Perëndimore tregon se 
mbizotërimi në vazhdim i ekonomisë bujqësore të bazuar në bujkrobëri 
u bë pengesë për zhvillimin e vendit. Për më tepër, me kohë u krijua një 
sistem politik oligarkik, i cili ishte nën kontrollin e një duzine familjesh të 
fuqishme aristokrate. Në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të dhe gjysmën  
e parë të shekullit të 18-të, katolicizmi forcoi pozicionin e tij mbizotërues në 
vend. Kjo u bë veçanërisht e ndjeshme tek polakët etnikë.
 Në vitin 1569 Unioni Polako-Lituanez u shndërrua nga një 
konfederatë e ngushtë në një federatë të mirëfilltë (Rzeczpospolita apo 
Bashkim). Kur dinastia Jagiellone reshti së sunduari, Polonia u bë një 
monarki, ku mbreti zgjidhej. Duhet theksuar megjithatë, se në pjesën më 
të madhe të kësaj periudhe shteti u drejtua nga mbretër, të cilët u përkisnin 
dinastive Vasa (sued. Vasaätten, pol. Waza) dhe Vetin (gjerm. Wettin). Fati 
i Polonisë u vulos gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 17-të dhe fillimit 
të shekullit të 18-të. Luftërat civile të shkaktuara nga ndasitë shoqërore, 
politike, fetare dhe etnike, si dhe me radhë pushtimet ruse dhe suedeze, 
shkaktuan një rënie dramatike të popullsisë. Në fillim të shekullit të 18-
të, Bashkimi Polako-Lituanez u shndërrua de facto në një protektorat rus, 
megjithëse Petersburgu vazhdonte të njihte interesat e veçanta të Prusisë 
dhe Austrisë në çështjet polake. Në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të këto 
tri vende e coptuan Poloninë, e cila përfundimisht e humbi pavarësinë e saj 
në vitin 1795.
 Historia e Ballkanit Perëndimor në periudhën e mesjetës dhe 
modernitetin e hershëm mori shpesh rrjedha të ndryshme nga ato të 
Polonisë. Pjesa më e madhe e banorëve të rajonit u bë ortodokse e krishterë, 
megjithëse katolikët përbënin një pjesë të konsiderueshme të popullsisë. 
Një ndikim themelor në formimin e kulturës së këtyre njerëzve pati Bizanti, 
i cili më vonë shërbeu edhe si një model kryesor politik. Për më tepër, popujt 
e Ballkanit Perëndimor i humbën shtetet e tyre në shekullin e 15-të si pasojë 
e ekspansionit të Perandorisë Osmane. Sistemet politike në Ballkanin 
Perëndimor gjatë periudhës paramoderne ishin më të centralizuara dhe 
autoritare krahasuar me Poloninë. Nga ana tjetër, barazia shoqërore në këtë 
rajon ishte përgjithësisht më e ndjeshme sesa në Poloni.
 Megjithatë, kur bëhet krahasimi me Evropën Perëndimore historia 
e këtij rajoni ka një mori të përbashkëtash me Poloninë. Për shekuj me radhë 
Ballkani Perëndimor shërbeu si zonë kufitare mes Krishtërimit lindor dhe 
atij perëndimor, ndërsa pas vendosjes së sundimit osman atyre iu shtua 

Autori i këtij portreti të 
Jadvigës ishte Marçelo 
Baçiareli (1741-1831), 
i cili shërbeu si piktor 
i oborrit mbretëror të 
mbretit të fundit polak, 
Stanisllav August  
Poniatovskit (1764-1795)
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edhe Islami. Po ashtu, si në Poloni ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor 
banojnë sllavë, të cilët kanë jetuar dhe jetojnë përkrah një morie popujsh 
jo-sllavë. Qysh në antikitet në Ballkanin Perëndimor u krijua një komunitet 
i konsiderueshëm hebrenjsh, i cili u rrit në mënyrë të ndjeshme si rrjedhojë 
e emigrimit të tyre nga Spanja dhe Portugalia në fund të shekullit të 15-të. 
 Gjatë mesjetës, megjithëse në një masë shumë më pak të ndjeshme 
sesa në Poloni, edhe në Ballkanin Perëndimor u ndie pesha e imigrimit të 
gjermanëve. Në periudhën e modernitetit të hershëm, Ballkani Perëndimor 
po ashtu si edhe Polonia karakterizohej nga një nivel i lartë i larmisë etnike. 
Kjo duket shumë qartë, kur krahasohet popullsia e qyteteve me atë të 
fshatrave. Përgjatë shekujve të 15-të, 16-të e deri në shekullin e 17-të, sundimi 
osman u shoqërua në Ballkanin Perëndimor me periudha përparimi dhe 

zhvillimi kulturor. Njësoj si në Poloni, edhe këtu bashkësi të ndryshme 
fetare dhe komunitete etnike gëzonin një tolerancë dhe bashkëjetesë deri 
diku të qëndrueshme. Për rrjedhojë, erdhi dhe u rrit përzierja kulturore dhe 
sinkretizmi. Megjithatë, me kalimin e kohës konflikte të ndryshme filluan ta 
gërryenin këtë realitet. Ky proces erdhi si pasojë  herë e dominimit të njërit 
prej grupeve etnike, apo njërës prej feve (Islami në Perandorinë Osmane 
dhe Katolicizmi në Poloni), e herë tjetër si rrjedhojë e ndërhyrjes së fuqive të 
jashtme. Në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor dhe Polonisë mbizotëronte 
bujqësia dhe niveli i urbanizimit e i alfabetizmit ishte ndjeshëm më i ulët 
sesa në Evropën Perëndimore. Transferimi i pushtetit tek elitat lokale në 
shekujt e 17-të dhe 18-të e bëri Ballkanin Perëndimor shumë të ngjashëm 
me Poloninë për sa i përket natyrës së sistemit politik. Ngjashmëria më 

Kjo hartë e Evropës u 
përgatit nga Vilem Janson 
Blaeu dhe u botua në 
vitin 1630. Ajo përmban 
edhe ilustrime të 
 kostumeve kombëtare 
të polakëve dhe të popujve 
të Ballkanit osman.
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e madhe ekzistonte midis Polonisë Jugore dhe Ballkanit Perëndimor. Në 
shekujt e 14-të dhe 16-të të dyja këto zona u prekën nga migrimi masiv  
i Vllehëve. Kjo ishte një popullsi e përbërë kryesisht nga barinj, folës të një 
gjuhe romane, të cilët shtegtonin përgjatë maleve Dinarike dhe Karpateve. 
U krijua kësisoj një sfond i përbashkët etnik, i cili solli për rrjedhojë 
modele të ngjashme për sa u përket strukturave ekonomiko-sociale dhe 
sistemeve së të drejtës. Ai ndikoi gjithashtu në përhapjen e ngjashmërive 
midis malësorëve polakë dhe atyre të Ballkanit Perëndimor edhe në fushën 
e kulturës, veshjeve, zakoneve, besimeve, artit, arkitekturës, fjalorit dhe 
kuzhinës, çka në shumë raste mund të shihet edhe sot e kësaj dite. Kështu 
për shembull, sipas Kazhimiezh Dobrovolskit (Kazimierz Dobrowolski), një 
etnologu të shquar polak, emrat e vargmaleve në jug të Polonisë (Bieshçadi 
dhe Beskidi) janë më origjinë nga shqipja. Gjatë shekullit të 19-të veshjet  
e malësorëve u shndërruan në veshje kombëtare si tek polakët ashtu edhe tek 
kombet e Ballkanit Perëndimor. Vargmali i Karpateve shërbeu si një “rrugë 
e madhe” edhe për grupet e ciganëve, të cilët shtegtonin midis Ballkanit 
dhe Polonisë. Kjo gjë ndikoi ndjeshëm në muzikën e të dy rajoneve.
 Edhe pse jo në të njëjtën shkallë, Ballkani Perëndimor dhe Polonia 
ngjasojnë edhe për sa i përket ekspansionit të Perandorive Osmane, Ruse 
dhe asaj Habsburge. Luftërat midis njerëzve me fe të ndryshme apo  

e strukturave, hierarkia shoqëroro-politike e të cilave ishte  
e mbrujtur në fe, solli në të dyja zonat një ndërthurrje në rritje 
midis identitetit etnik dhe atij fetar. Në zhvillimin e lidhjeve midis 
Ballkanit Perëndimor dhe polakëve një rol ndihmës kyç luajti 
fqinjësia midis Perandorisë Osmane dhe Polonisë-Lituanisë, 
Ato ishin shtete kufitare për një periudhë të gjatë kohore, duke 
nisur nga fundi i shekullit të 14-të deri në mbarim të shekullit të  
18-të. Pa asnjë dyshim, Ballkani ishte zona qendrore  
e Perandorisë Osmane. Për më tepër, në fund të shekullit të 17-të 
Podolia, një provincë polake (sot pjesë e Ukrainës) u gjend për 
disa dekada nën sundimin osman. 

Malësorët e zonës Podhale të paraqitur në një vizatim nga 
Gaston Vuillier (1845-1915), një piktor dhe udhëtar i shquar 
francez, të vizatuar mbi bazën e fotografisë së bërë nga  
Gustave Le Bon (1841-1931), gjatë udhëtimit të tij në malet 
Tatra në 1881.

Anëtarët e një grupi folklorik shqiptar nga Kosova, duke kërcyer gjatë Festivalit të 
49-të Ndërkombëtar të Folklorit në Zagreb në korrik 2015.
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Lidhje hungareze

 Si pasojë e thellimit gjithnjë e më tepër të bashkëpunimit polako-
hungarez kontaktet midis Polonisë dhe Ballkanit Perëndimor u bënë 
element i marrëdhënieve të rregullta politike dhe kulturore në shekullin 
e 14-të. Siç dihet, në mesjetë një pjesë e madhe e Ballkanit Perëndimor 
ishte nën sundimin direkt ose indirekt hungarez. Interesat e ndërsjella në 
rajon u shfaqën mbi të gjitha në martesat midis dinastive polake dhe atyre 
ballkanike. Pa dyshim duhet të përmendet veçanërisht martesa e Stefan 
Kotromaniçit, njërit prej princave (me titullin ban) më të fuqishëm të 
Bosnjës, me princeshën polake Elisabetën e Piastëve. Vajza e tyre, Elisabeta 
e Bosnjës, nëpërmjet martesës me mbretin Luigji I në 1350, u bë mbretëreshë 
e Hungarisë. Kur Luigji hipi në fronin polak, ajo u bë gjithashtu mbretëreshë 
e Polonisë (1370-82) dhe Jagiellonët ishin mbretër të Hungarisë (1440-1444, 
1490-1526). Pas vdekjes së burrit të saj, Elisabeta u bë nëna mbretëreshë  
e Hungarisë dhe Polonisë, ndërsa vajza e saj, Jadviga, u kurorëzua si ‘mbret’  
i Polonisë në vitin 1384. Në vitin 1997 Jadviga u shenjtërua nga Kisha Katolike. 
Jadviga solli nga Ballkani në Poloni murgj katolikë të ritit lindor. Manastiri  
i tyre në Krakov funksionoi për gati një shekull. Vlen të kujtohet se dinastia 
Kotromaniç ishte gjithashtu e lidhur nga 
martesa me kontët e Celjes, të cilët ishin të 
lidhur fort me Piastët dhe Jagiellonët dhe 
gjithashtu me dinastinë serbe despotike 
Brankoviç. Martesat midis pjesëtarëve të 
elitave polako-lituaneze dhe ballkanike nuk 
u kufizuan vetëm tek mbretërit polakë, por 
përfshinë gjithashtu familje të fuqishme 
aristokrate nga Poloni-Lituania. Në 
gjysmën e parë të shekullit të 16-të, anëtarë 
të familjeve aristokrate më të shquara 
ortodokse ruteniane nga Dukata e Madhe 
e Lituanisë (si Glinjski, Vishniovieski, 
Çartoriski, Sangushko, Zbaraski)  
u martuan me princesha nga dinastitë serbe 
despotike (Brankoviç, Jaksiç), që jetonin në 
Hungari. Përfaqësuesit e këtyre familjeve 
ruteniane gradualisht u polonizuan dhe 

luajtën një rol kryesor në historinë e Polonisë. Për shembull, njëri prej tyre, 
Mihal Koribut Vishniovieski, u zgjodh mbret. Njësia legjendare e kalorësisë 
polake, husarët, e ka zanafillën e vet te mercenarët serbë, të cilët erdhën 
në Poloni së bashku me familjet e tyre. Orientimi i Polonisë drejt jugut 
çoi në përfshirjen e saj në luftërat hungareze në Ballkan, veçanërisht në 
kontekstin e zgjerimit në rritje të sundimit osman. Një nga kalorësit më 
të njohur evropianë të kohës së vet, Zavisha i Zi (Zawisza Czarny), vdiq 
në 1428, ndërsa po luftonte me osmanët. Pas rrethimit të pasuksesshëm të 
Golubacit (Serbi) ushtria e zhgënjyer dhe e rrezikuar hungareze filloi me 
ngut kalimin e Danubit dhe Zavisha, me gjithë ftesën e mbretit hungarez 
për ta ndjekur, vendosi të mbrojë tërheqjen e saj. Ai u kthye në fushën  
e betejës, por i rrethuar nga kundërshtarët u zu rob dhe, sipas legjendës, në 
zënkë e sipër midis dy jeniçerëve që po diskutonin, se kush do ta merrte në 
zotërim të burgosurin e famshëm, njëri prej tyre i preu kokën.
 Pa dyshimin më të vogël, kulmi i angazhimit polak në konfliktin 
hungarezo-osman ishte fushata e Vlladisllavit III, të ashtuquajturit 
Varnenjçik, mbretit të Polonisë dhe Hungarisë (1440-1444). Një fushë 
beteje nga më të rëndësishmet gjatë kësaj fushate ishte Serbia. Siç dihet, 
mbreti u vra në Varnë në vitin 1444 dhe ai është i vetmi mbret polak, i cili 

Beteja e Varnës. Autori, Stanisllav Hlebovski (1835-1884) ishte piktori i oborrit të 
Sulltan Abdylazizit (1830-1876) nga viti 1864 deri në vitin 1876.
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ka humbur jetën gjatë betejës. Si Zavisha i Zi, ashtu edhe mbreti Vlladisllav 
në periudhat e mëvonshme u kthyen në figura qendrore në letërsinë dhe 
artin polak.
 Fushata e Vlladisllavit III u bë shtysë për fisnikun shqiptar, Gjergj 
Kastrioti, i njohur botërisht si Skënderbej dhe heroi kryesor kombëtar 
shqiptar, për të filluar kryengritjen kundër osmanëve. Me sukseset e tij 
luftarake për 25 vjet Skënderbeu e frenoi përparimin e osmanëve në 
Ballkan. Figura e tij u bë shumë popullore edhe në Poloni. Për herë të parë 
në letërsinë polake për luftën e Skënderbeut dhe të shqiptarëve kundër 
sundimit osman shkroi Marcin Bielski (1495-1575). Në vitin 1551 ai botoi 
Kronikën e gjithçkaje në botë, por autori vazhdoi të punonte mbi këtë vepër 
deri në fund të jetës së vet. I ndikuar nga popullariteti i madh i Skënderbeut 
në Evropën e shekullit të 16-të, Bielski e paraqiti atë si një kalorës tipik 
të rilindjes dhe si fitimtar i një serie betejash kundër pushtuesve osmanë. 
Edhe pse duket qartë, se rrëfimi i Bielskit ishte një përmbledhje e shkrimeve 
të ndryshme mbi jetën e heroit, kronika e tij luajti një rol kryesor në 
përforcimin e historisë së Skënderbeut si një temë me interes në mesin 
e lexuesve polakë. Kështu, portreti i Skënderbeut u vendos në fasadën 
e Shtëpisë së Artë në Gdanjsk. Kjo ndërtesë u ngrit në fillim të shekullit 
të 17-të dhe ka për autor arkitektin e shquar flamand Abraham van den 
Blok. Sipas disa burimeve, pikërisht për Skënderbeun u punua njëra nga 

kopjet e shpatës së përdorur gjatë kurorëzimit të mbretërve polakë. Luftërat 
hungarezo-osmane u dhanë një shtysë edhe lidhjeve kulturore polako-
ballkanike. Kështu, etnonimi “boshnjak” haset për herë të parë në histori 
në një letër që mbreti boshnjak Tvrtko I i dërgoi në vitin 1440 Vlladisllavit 
III Varnenjçik. Në këtë dokument, Tvrtko I i mëshoi faktit se “boshnjakët 
rrjedhin nga po ata paraardhës si dhe polakët” dhe se të dy popujt flasin 
të njëjtën gjuhë. Ka mundësi, që ndryshimi i etnonimit të mëhershëm 
“bosanas” në formën “boshnjak” të ketë ndodhur si pasojë e gjuhës polake 
(sepse në polonisht banori i Polonisë quhet polak). Edhe pse nuk dihet se 
cila ishte gjuha, në të cilën u shkrua, shumica e dorëshkrimeve të ruajtura 
deri më sot të Kronikës Turke janë në polonisht. Ka shumë mundësi që 
Kostantin Mihailoviçi nga Ostrovica (Serbi) ta ketë shkruar atë diku midis 
viteve 1491 dhe 1500 gjatë qëndrimit të tij në Poloni. Libri përmban një 
jetëshkrim të Kostantinit dhe ngjarje nga veprimtaria e tij si oficer i lartë 
osman, një përshkrim të detajuar të Perandorisë Osmane, të fushatave 
ushtarake që kreu ajo në gjysmën e dytë të shekullit të 15-të, si dhe një 
memorandum politik drejtuar mbretit polak Jan Olbrahtit dhe vëllait të tij, 
mbretit Vlladisllav të Hungarisë. Në këtë të fundit Mihailoviçi u kërkon 
monarkëve të luftojnë kundër osmanëve. Nga ana tjetër, në veprën e vet 
Kostandini thekson se sistemi politik i Perandorisë Osmane mbështetet 
mbi meritokracinë dhe meritat, duke e paraqitur këtë model si një burim 
frymëzimi për mbretin polak. I zbuluar në vitin 1828 dhe i botuar me 
titullin e gabuar Kujtimet e një jeniçeri polak, ky libër u kthye shpejt në një 
pikë referimi për historinë e Ballkanit Perëndimor gjatë periudhës osmane. 
Ai luajti gjithashtu një rol të rëndësishëm për të kuptuar marrëdhëniet 
polako-serbe dhe polako-osmane. Njëkohësisht, botimi i tij ndihmoi 
rrënjësisht në rritjen e ideve pansllaviste, të cilat filluan të merrnin jetë 
pikërisht në atë kohë.

I famshëm veçanërisht ndër shqiptarë, Skënderbeu u nderua si Athleta Christi në të 
gjithë Evropën, përfshirë këtu Poloninë.
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Slavia Orthodoxa

 Historia e Kostantin Mihailoviçit dëshmon se kontakti direkt 
ushtarak midis Polonisë dhe Ballkanit hapte mundësi edhe për shkëmbime 
kulturore midis bashkësive ortodokse në të dyja këto zona. Në fakt, për 
gati tre shekuj (shek. XIV-XVII) shumicën e banorëve të Poloni-Lituanisë 
e përbënin sllavët ortodoksë (kryesisht rutenë, paraardhës të bjellorusëve 
dhe ukrainasve). Pas asaj ruse, kjo ishte bashkësia më e madhe ortodokse 
në botë. Për një kohë të gjatë shumë prej përfaqësuesve të elitës ortodokse 
identifikoheshin si njerëz me një mori identitetesh. Kështu, ata e shihnin 
vetveten si polakë apo lituanezë në kuptimin politik të këtij termi, por 
mbetën rutenë në kuptimin etnik. Gjuha sllave e vjetër kishtare shërbente 
si një lingua franca, duke bashkuar ortodoksët polako-lituanezë me 
bashkëbesimtarët e tyre në Ballkanin Perëndimor. Në saje të emigrimit të 
ortodoksëve nga Ballkani në fillim të shekullit të 15-të në Poloni-Lituani  
u zhvillua një letërsi e mirëfilltë në këtë gjuhë. Njëri prej këtyre emigrantëve 
ishte Gregori Camblak (c. 1365-1420), një nga shkrimtarët më të 
rëndësishëm të mesjetës dhe mitropolit i Kievit, asokohe në Poloni-Lituani. 
Camblak ishte me origjinë bullgare, por 
përpara se të vinte në Poloni-Lituani, jetoi 
në Serbi në manastirin Visoki Deçani 
(sot në Kosovë). Ai shkroi një biografi 
dhe një himn për mbretin serb Stefan 
Deçanjskin, një raport për zhvendosjen 
e eshtrave të Shën Parashqevisë në 
Serbi, e bile redaktoi edhe shërbesën që 
i dedikohet kësaj shenjtoreje. 
Në 1490-1491 në shtypshkronjën  
e Shfaipolt Fiolit, një gjermani që jetonte 
në Krakov, u shtypën librat e parë në 
gjuhën sllave të vjetër kishtare me 
alfabetin cirilik. Më i rëndësishmi prej 
tyre ishte Oktoehosi, i cili u bazua tek 
përkthime më të hershme nga greqishtja 

në gjuhën sllave të vjetër kishtare të bëra prej Cirilit dhe Metodit, si dhe 
prej nxënësve të tyre nga shkolla e Ohrit (sot në Maqedoninë Veriore) në 
shekullin e 9-të. Librat e shtypur në Krakov u bënë gur themeli për forcimin 
e liturgjisë ortodokse ndër popullsitë sllave në Ballkanin Perëndimor. 
  Në shekullin e 16-të manastiri i Suprashl (Supraśl), i cili gjendet 
në verilindje të Polonisë, u bë një nga qendrat monastike më me ndikim në 
botën ortodokse. Biblioteka e tij përfshinte një koleksion të madh të librave 
nga Ballkani. Kisha e manastirit zotëronte shumë afreske të pikturuara nga 
një grup piktorësh serbë nën mbikëqyrjen e mjeshtrit Nektorius. Në fund 
të shekullit të 16-të, Gabrieli, kryepeshkopi i Ohrit, vizitoi manastirin dhe 
e ngriti atë në statusin e ‘lavrës’. Murgjit nga Suprashl vizitonin rregullisht 
malin Atos dhe manastirin serb të Hilandarit.
 Në vitin 1581 në qytetin e Ostrogut, që asokohe gjendej në Poloni, 
u shtyp Bibla e parë në alfabetin cirilik dhe në gjuhën sllave të vjetër kishtare. 
Ky libër monumental, i pasur me zbukurime, përbën me të vërtetë një arritje 
të madhe dhe pikë referimi për sa i përket anës tipografike. Bibla e Ostrogut 
pati një rëndësi shumë të madhe për të krishterët ortodoksë që jetonin në 
Ballkanin Perëndimor dhe u përhap me shpejtësi në gjithë rajonin. Po aq  

Manastiri Ortodoks në Suprashl (Supraśl)  
u ndërtua në stilin gotik. Ndërkohë, brendia  
e tij u zbukurua nga mjeshtër piktorë serbë në 
stilin bizantin, tipik për Ballkanin Perëndimor.
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e rëndësishme nga pikëpamja e përdorimit të gjuhës sllave të vjetër kishtare, 
ndërkohë që në rastin e Serbisë edhe për rifutjen e saj në liturgji dhe në 
praktikat fetare, ishte një gramatikë e shkruar nga Meletius Smotricki 
(1577-1633), asokohe peshkop i Polockut, por që më vonë u kthye në uniat. 
Ky libër u botua në vitin 1618 afër Vilniusit, kryeqytetit të Lituanisë, e që 
nga ai moment u bë teksti qendror për mësimdhënien, të mësuarin dhe 
të praktikuarin e gjuhës sllave të vjetër kishtare. E kjo si për ortodoksët 
e Poloni-Lituanisë, ashtu edhe për ata të Ballkanit Perëndimor. Rritja  
e intensitetit të botimit të librave e kishte zanafillën tek fermenti intelektual, 
i cili lindi si rrjedhojë e debateve brenda bashkësisë ortodokse në lidhje me 
marrëdhëniet e saj me Romën. Në vitin 1596 shumë peshkopë ortodoksë 
të Polonisë nënshkruan Lidhjen e Brestit me Kishën Katolike Romake dhe 
krijuan fraksionin uniat (ndryshe, greko-katolik). Kur në fillim të shekullit 
të 17-të kleri katolik në Ballkanin Perëndimor ndërmori përpjekje për të 
bindur serbët që të pranonin primatin e Papës, burim frymëzimi për këtë 
veprim ishte pikërisht Lidhja e Brestit. Një rol veçanërisht aktiv në këtë 
ndërmarrje me qëllim ndërrimin fetar luajti Metodije Terlecki, i cili më 
vonë u bë peshkopi uniat i qytetit Hellm (Chełm) në lindje të Polonisë. 
 Një faktor tjetër i rëndësishëm që ndihmoi në rritjen  
e marrëdhënieve kulturore në kuadrin e ‘Slavia Orthodoxa’ ishte zhvillimi 
i tregtisë midis Ballkanit dhe Poloni-Lituanisë. Një nga kanalet kryesore, 
nëpërmjet të cilit zhvillohej tregtia dhe kryheshin shkëmbimet midis dy 
rajoneve, ishte rruga që kalonte nëpërmjet Moldavisë dhe Vllahisë drejt 
Ballkanit Perëndimor. Kështu, Vasile Lupu, një shqiptar, i cili gjatë periudhës 
1634-1653 ishte princ i Moldavisë, kishte lidhje shumë të ngushta me Lvovin 
(sot Lviv). Në vitin 1644 Vasile ndërtoi një kishë ortodokse që i dedikohej 
Shën Parashqevisë së Ballkanit, kulti i së cilës është shumë popullor ndër 
ortodoksët e krishterë të këtij rajoni. Sot në Lviv vazhdon të ekzistojë rruga 
Serbska (pra serbe), e cila gjendet në pjesën e vjetër të qytetit, ku dikur 
banonin tregtarët nga Ballkani Perëndimor gjatë qëndrimit në qytet. Vajza 
e Luput, Maria, u martua me Janush Raxhivill (Janusz Radziwiłł) një nga 
magnatët më të fuqishëm të Poloni-Lituanisë gjatë shekullit të 17-të. 
Në shekullin e 17-të sllavët ortodoksë në Poloni mbroheshin kundër 
presionit nga ana e Kishës Katolike Romake, duke e paraqitur sundimin 
osman në Ballkan si një të keqe më të vogël (“Më mirë turbani turk, sesa 
Kurora e Papës”). Ata gjenin mbështetje tek kleri ortodoks në Perandorinë 
Osmane, duke përfshirë këtu edhe Patriarkanën Serbe. Për shembull, 

peshkopi i Beogradit ishte një nga pjesëmarrësit më të rëndësishëm të 
mbledhjes së organizuar në Brest në vitin 1596, gjatë të cilës u hodh 
poshtë çfarëdolloj bashkimi me Kishën Katolike Romake. Nga ana tjetër, 
të krishterët ortodoksë në Poloni me gjithë faktin se i përkisnin etnisë 
rutene, vazhdimisht në shkrimet e tyre përdornin gjuhën polake. Ishte kjo 
një formë e mbështetur kryesisht në gjuhën letrare polake të periudhës së 
barokut. Në shekullin e 18-të ukrainas, që përdornin gjuhën polake në të 
shkruar, mbërritën në Vojvodinë dhe dhanë një kontribut të rëndësishëm 
në zhvillimin e letërsisë baroke tek serbët e këtij rajoni. Shumë prej veprave 

Duke ngritur kishën në Lviv, Vasile Lupu përhapi kultin e Shën Parashqevisë, njërës 
prej shenjtoreve më të adhurueshme prej të krishterëve ortodoksë në Ballkan, në 
bashkësinë ortodokse të  Unionit të Poloni-Lituanisë.
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të tyre u përkthyen në gjuhën sllavo-serbe, një 
gjuhë e krijuar nga përzierja e një varianti ruten 
të gjuhës sllave të vjetër kishtare, serbishtes së 
thjeshtë dhe rusishtes, e cila u përdor nga elitat 
serbe deri në mesin e shekullit të 19-të. 

Shqiponja dhe Gjysmëhëna

 Për shekuj me radhë Polonia ruajti lidhje edhe me bashkësitë 
myslimane të Ballkanit Perëndimor. Nga fundi i shekullit të 15-të deri 
në fund të shekullit të 17-të osmanët luftuan disa herë me Poloninë. 
Megjithatë, këto konflikte të marra së bashku zgjatën jo më shumë se 25 
vjet. Gjatë kësaj periudhe Perandorinë Osmane e qeverisën në një masë të 
ndjeshme shqiptarë dhe sllavë me origjinë nga Ballkani Perëndimor. Për 
këtë arsye, në konfliktet osmano-polake me armët polako-lituaneze luftuan 
edhe shumë myslimanë nga Ballkani Perëndimor. Beteja e Hotinit (Khotin/
Chocim) e vitit 1621 midis forcave osmane dhe polako-lituaneze zë një 
vend të rëndësishëm si në letërsinë polake ashtu edhe në disa prej letërsive 
të Ballkanit Perëndimor. Në rastin e këtyre të fundit, poema epike Osmani 
përbën ndoshta shembullin më të mirë të këtij interesimi. Këtë vepër  
e shkroi Ivan Gunduliç (1589-1638), një poet i shquar kroat nga Republika 
e Dubrovnikut, asokohe një shtet vasal i Perandorisë Osmane. Në poemë 
hasen shumë figura historike si dhe personalitete legjendare nga Ballkani 
Perëndimor dhe Polonia. Kështu, protagonistët kryesorë historikë të kësaj 
kryevepre të letërsisë së sllavëve jugorë janë Vlladisllav Vaza, trashëgimtar 
i fronit të Polonisë, dhe Veziri i Madh Dilaver Pasha, një kroat nga Bosnja. 
Edhe pse janë armiq, Gunduliçi i paraqiti të dy heronjtë në mënyrë pozitive. 
Nga ana tjetër, autori e shihte Poloni-Lituaninë si një forcë, e cila do të 
mund të çlironte Ballkanin Perëndimor nga sundimi osman. 

Ngjarja më e rëndësishme në luftërat polako-osmane ishte disfata  
e rrethimit të dytë të Vjenës nga ana e osmanëve në vitin 1683. Fushata 
e Vjenës solli fundin e sundimit osman në Evropën Qendrore dhe i hapi 
rrugën ekspansionit të Perandorisë Habsburge drejt Ballkanit. Në krye 
të forcave gjermano-polake gjatë kësaj fushate ishte mbreti polak Jan III 
Sobieski, i cili doli fitimtar gjatë disa betejave me osmanët dhe për këtë 
arsye fitoi një vend të ndritur në këngët popullore të Ballkanit Perëndimor. 
Një nga aspektet kyç për fitoren e koalicionit gjermano-polak ishte sistemi 
efektiv i mbledhjes së informacionit. Rolin më kryesor në këtë sistem  
e luajti Jezhi Kulçicki (Jerzy Kulczycki). Ai ishte një tregtar polak me origjinë 
rutene dhe një spiun, i cili bashkëpunoi shumë ngushtë me shërbëtorin e tij, 
një serb të quajtur Gjorgje Mihailoviç. Të maskuar si turq ata lëviznin midis 
qytetit të rrethuar dhe kampit gjermano-polak. Turqit nuk ishin në gjendje 
ta demaskonin Kulçickin, sepse ai dinte në mënyrë perfekte turqishten dhe 
serbishten. Ai i mësoi këto gjuhë gjatë kohës kur punonte në Beograd si 
përkthyes për Kompaninë Orientale Austriake. Si shpërblim për veprimet 
e tij, mbreti Jan III Sobieski i dha Kulçickit thasët me kafe që u gjetën në 
kampin osman. Pas kësaj ai hapi një kafene në Vjenë, një nga institucionet  
e para e këtij lloji në Evropë jashtë zotërimeve osmane. Kulçickin  
e përkujton një shtatore e ngritur në Vjenë në rrugën Kolschitzky. 

Me pikturat e veta të betejave më të  
rëndësishme të historisë osmane, përfshirë këtu edhe 

Rrethimin e Vjenës së vitit 1683,  
Hlebovski hodhi themelet e pikturës  

historike në Perandorinë Osmane.
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Beteja e Hotinit në 1673 ishte ndoshta fitorja më e lavdishme e Sobieskit 
mbi osmanët. Ajo u përjetësua në romanin Zoti Vollodijovski (Pan 
Wołodyjowski) të Henrik Shienkieviçit (Henryk Sienkiewicz), njërit prej 
shkrimtarëve më të mëdhenj të letërsisë polake të kapërcyellit të shekujve 
të 19-të dhe 20-të, dhe fituesit të Çmimit Nobel për letërsi. Ky roman  
u botua në vitin 1888. Shienkieviçi i paraqiti trupat osmane si një forcë 
e fuqishme dhe tmerruese, por njëkohësisht edhe si kundërshtarë trima 
që meritojnë respekt. Në përshkrimin që ai i bëri fushatës së viteve 1672-
1673, Shienkieviçi i kushtoi një rëndësi të veçantë ushtarve myslimanë 
nga Ballkani Perëndimor, duke i paraqitur ata nëpërmjet imazheve plot 
ngjyra dhe plasticitet: “Dhe ja zbritën në fushëbetejë bejlerët e Bosnjës 
me ngjyra si agimi dhe tërbim si rrufeja, e më tej luftëtarët e rreptë 
shqiptarë, që luftojnë në këmbë me kama, dhe grupet e serbëve të kthyer 
në myslimanë.”
Por nga ana tjetër, duhet pasur parasysh se në shekujt e 16-të dhe 17-të, 
shumë vullnetarë polakë luftuan kundër Habsburgëve në radhët e forcave 
hungareze, vasale të osmanëve. Kjo do të thotë se në shumë raste ata 
bashkëpunonin me luftëtarë nga Ballkani Perëndimor, të cilët bënin pjesë 
në ushtrinë osmane. Sipas dëshmive të diplomatëve polakë, gjatë vizitave të 
tyre në Perandorinë Osmane ata shpesh hasnin një trajtim më të favorshëm 
nga ana e zyrtarëve myslimanë boshnjakë për shkak të identitetit të tyre 
sllav. Kështu, në mes të shekullit të 16-të një pasha boshniak i tha një 
diplomati polak në oborrin osman në Stamboll, se: “Ne jemi një komb me 
ty dhe me mbretin tënd, ti je lah (pra polak), unë jam boshniak; dhe është  
e natyrshme që çdo komb të dojë vetveten më shumë sesa të huajt.”
Për më tepër, në shekullin e 18-të shumë ballkanas myslimanë që bënin 
pjesë në ushtrinë osmane u bënë bashkëluftëtarë me polakë, duke iu 
kundërvënë së bashku ndërhyrjes ruse në punët e brendshme të Polonisë. 
Një rast i tillë ndodhi gjatë të ashtuquajturës Lidhje të Barit (1768-1772), 
edhe pse ndërhyrja ushtarake osmane në mbështetje të Lidhjes kundër 
Rusisë mbaroi me disfatë. Duke luftuar në radhët e ushtrisë osmane 
krah për krah me polakët asokohe humbën jetën në betejë edhe shumë 
myslimanë nga Ballkani Perëndimor. Pikërisht betejat e zhvilluara nga 
forcat e Lidhjes kundër ushtrisë ruse në rrethinat e Hotinit përbëjnë 
subjektin kryesor të romanit historik të Mesha Selimoviçit me titull 
Kështjella, i cili u botua në vitin 1970. Pa dyshim, kjo vepër mbetet njëri 
nga romanet më të rëndësishme në letërsitë e Ballkanit Perëndimor. 

Në shekullin e 19-të Lidhja e Barit u bë frymëzim për lindjen e profecisë së 
Vernihorës (Wernyhora), e cila u përhap gjerësisht në Poloni. Vernihora, 
një fallxhor ukrainas, u bë një figurë e rëndësishme në artin dhe letërsinë 
polake. Sipas profecisë së tij, Polonia do të rilindte si shtet i pavarur në saje 
të ndihmës së turqve, më saktësisht “kur myslimanët t’u japin ujë kuajve të 
tyre në brigjet e lumit Horinj”, i cili gjendej në skajin lindor të Polonisë para 
ndarjes së saj. Në vitet 1916-1917 përkrah trupave gjermane dhe austriake 
gjatë betejave kundër rusëve në Poloninë Lindore luftuan edhe korpuse 
të ushtrisë osmane. Kjo gjë u interpretua në Poloni si plotësim i profecisë 
së Vernihorës. Duhet mbajtur mend se shumë prej ushtarëve osmanë, të 
cilët luftuan në Poloninë Lindore, ishin në fakt vullnetarë myslimanë nga 
Bosnja, Kosova, Maqedonia dhe Sanxhaku.
 Këto marrëdhënie midis Poloni-Lituanisë dhe Perandorisë 
Osmane kishin edhe një dimension kulturor. Në Poloni-Lituani, një shtet 
me shumëllojshmëri nga pikëpamja kulturore, u përhap gjerësisht edhe 
kultura osmano-myslimane (veshjet, kuzhina, muzika, armët, orenditë 
shtëpiake, divanet, qëndisjet, rregullimi i ambienteve të brendshme, fjalët, 
vlerat, taktikat ushtarake dhe mënyrat e organizimit). Polonia ishte ndoshta 
vendi më i prirur ndaj joshjes prej kulturës osmane jashtë zonës së ‘Pax 

Kjo tablo nga Januari Suhodolski paraqet kryengritësit polakë, duke pranuar  
ndihmën e ofruar nga zyrtarët osmanë. Shumë prej këtyre përfaqësuesve të  

Perandorisë Osmane ishin me origjinë nga Ballkani Perëndimor.
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Ottomana’. Me të vërtetë, sarmatizmi, një fenomen kulturor i barokut që 
trajtohet si një nga shprehjet më të mirëfillta të identitetit polak, u ndikua 
rrënjësisht nga trashëgimia osmane. Boshnjakët dhe shqiptarët, të cilët 
shpesh mbanin poste kryesore në administratën osmane në rajonet fqinje me 
Poloninë, vepronin si ndërmjetës në kuadrin e transferimit kulturor midis 
këtyre dy zonave. Në Poloni-Lituani banonte edhe një pakicë myslimane 
(Tatarët), çka e bënte atë një rast unik ndër vendet e krishtera perëndimore 
në periudhën e hershme moderne. Myslimanët polako-lituanezë njihnin 
juridiksionin e autoriteteve fetare osmane dhe udhëtonin shpesh drejt 
Perandorisë Osmane. Prandaj, jo rrallë ata vizitonin bashkëbesimtarët 
e tyre që banonin në Ballkanin Perëndimor, apo i takonin ata në rajonet 
kufitare ose në Stamboll. Në kuadrin e këtyre kontakteve brenda ummetit 
mund të trajtohen edhe rastet e njerëzve nga Polonia, të cilët merreshin si 
robër nga tatarët e Krimesë dhe shiteshin si skllevër në Ballkan, e që më pas 
pranonin fenë islame. Kështu, një nga gratë më të fuqishme të shekullit të 
16-të, Roksolana/Hyrremi, ishte e bija e një prifti ortodoks nga Rohatinj,  
i cili asokohe gjendej në Poloni. Ajo u bë e shoqja e parë e sulltan Sulejmanit 
të Madhërishëm. Roksolana korrespondonte rregullisht me mbretërit 
polakë dhe brenda qarqeve mbretërore dhe diplomatike ajo konsiderohej 
të ishte polake. Nuk mungojnë opinionet, se marrëdhëniet e mira midis 
Perandorisë Osmane dhe Poloni-Lituanisë në shekullin e 16-të ishin 

rezultat i ndikimit të saj. Ajo ishte gruaja e parë në Perandorinë Osmane që 
dhuroi para për ndërtimin e xhamive dhe shkollave në vende të ndryshme 
të perandorisë. Për shkak të ndikimit të saj të fuqishëm politik, Roksolana 
u bë objekt interesimi në letërsinë dhe artin evropian, por sidomos në 
Poloni. Ajo shpesh promovonte zyrtarë nga Ballkani Perëndimor brenda 
sistemit të administratës osmane. Për shembull, Rustem Pasha, i cili ishte 
një kroat nga Bosnja, u bë një nga vezirët e mëdhenj më të suksesshëm 
në historinë e Perandorisë Osmane. Ai ishte njëkohësisht edhe dhëndri 
i Roksolanës dhe një bashkëpunëtor i ngushtë i saj. Rustem Pashai dhe 
e shoqja e tij, Mihrimah, gjithashtu mbanin lidhje nëpërmjet letrave me 
sundues të Poloni-Lituanisë. Përkthyesi personal i Rustemit ishte Ibrahim 
beu, një polak i kthyer në mysliman. Ndërkohë, Solomon Ashkenazi, një 
mjek hebre, i cili për shumë vite me radhë u kujdes për shëndetin e mbretit 
polak Zigmunt II Augustit (Zygmunt II August), u zhvendos në Stamboll 
dhe filloi të punojë për Mehmet Pashë Sokoloviçin, vezirin e madh me 
origjinë serbe. Njësoj si Rustemi, Sokoloviçi ishte një burrë i shquar shteti 
i Perandorisë Osmane. Ai rindërtoi Patriarkanën Ortodokse Serbe në vitin 
1557. Sokoloviçi u përpoq në mënyrë aktive, që gjatë zgjedhjeve të para 
të lira për fronin polak të zgjidhej një kandidat anti-Habsburg. Në këto 
ndërmarrje të zotit të vet i ndihmoi edhe Ashkenazi, i cili kishte lidhje të 
ngushta biznesi me Poloninë.
Turhan Hatixheja ishte një tjetër valide sulltane (nënë sulltaneshë)  
e shquar me origjinë rutene, sipas gjasave, nga Podolia që asokohe ishte 
pjesë e Polonisë. Ajo jetoi në shekullin e 17-të dhe luajti një rol vendimtar 
në ngritjen e familjes shqiptare Qyprylli si një forcë e fuqishme politike. 
Shumë anëtarë të kësaj familjeje qeverisën Perandorinë Osmane si vezirë 
të mëdhenj gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 17-të. Në vitin 1672, gjatë 
luftës me Poloninë, Turhan Hatixheja mori pjesë në rrethimin osman të 
Kamieniec Podolskit nën komandën e Fazıl Ahmed Pashë Qyprylliut. 
Pas marrjes së qytetit nga osmanët, njëra nga kishat e tij u shndërrua në 
xhami, e cila më pas u emërtua për nder të Turhan Hatixhesë. Sipas të 
gjitha gjasave, kisha në fjalë u përkiste françeskanëve dhe aty ishte varrosur 
koloneli Jezhi Vollodijovski, i cili u vra më herët gjatë rrethimit. Pikërisht ky 
kolonel shërbeu si burim frymëzimi për protagonistin kryesor të romanit 
të lartpërmendur të Shienkieviçit, Zoti Vollodijovski.

Varri i Roksolanës, i cili gjendet pranë xhamisë Sulejmanie në Stamboll. Roksolana është 
një figurë popullore në letërsi dhe art. Interesimi për të u rrit së fundmi si rezultat  
i telenovelës turke Shekulli i madhërishëm, e cila është shumë e shikuar në Poloni dhe në 
Ballkanin Perëndimor.
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Përkthyes dhe hebrenj myslimanë

 Nganjëherë rolin e ndërmjetësit midis Bashkimit Polako-Lituanez 
dhe Perandorisë Osmane e luanin edhe të krishterë nga Ballkani Perëndimor. 
Historitë e familjeve Bruti dhe Kruta janë dy shembuj të shkëlqyeshëm të 
këtij fenomeni. Origjina e familjes Bruti është nga Durrësi në Shqipëri. 
Bartolomeo Bruti (1557-1591) ishte me të vërtetë një personalitet  
i jashtëzakonshëm. Ai fitoi famë në Evropë, duke punuar si spiun për 
shumë shtete, ndër to edhe për Poloninë (për mbretin dhe për kancelarinë) 
e Perandorinë Osmane. Ai ishte gjithashtu një përkthyes i shkëlqyer  
i gjuhëve orientale. Bashkëpunoi shumë ngushtë me Sinan Pashën, vezirin 
e madh osman, me të cilin ishin kushërinj. Brutit iu akordua statusi  
i fisnikut polak dhe pas kësaj ai përfshiu shqiponjën e kurorëzuar polake në 
stemën e familjes së tij. Djalin e vetëm ai e quajti Stanislao (duke iu referuar 
shenjtorit mbrojtës të Polonisë) dhe negocioi me sukses një traktat polako-
osman. Antoni Llukash Kruta (Antoni Łukasz Crutta) (1727-1812) rridhte 
nga fisi Kryethi, i cili jetonte në rrethinat e Shkodrës. Kruta u shërbeu 
interesave të kurorës polake për gati 30 vjet. Si shpërblim për shërbimet  
e tij atij iu akordua titulli i fisnikut. Ai fliste shumë gjuhë orientale dhe luajti 
një rol të dobishëm për ruajtjen e paqes midis Bashkimit Polako-Lituanez 
dhe Perandorisë Osmane.
 Shkëmbimi kulturor midis Poloni-Lituanisë dhe Ballkanit 
Perëndimor nën sundimin osman përfshiu gjithashtu edhe popullatat 
hebraike që jetonin në të dyja vendet. Gjatë shekujve të 17-të dhe të 18-të, 
hebrenjtë polakë u ndikuan fuqishëm nga judaizmi sefardik me origjinë 
nga Ballkani. Disa hebrenj polakë të ndikuar nga zhvillimet në Perandorinë 
Osmane u konvertuan, duke pranuar një version sinkretik dhe heterodoks 
të Islamit. Pas këtyre zhvillimeve dhe konvertimit qëndronte figura  
e Sabbatai Zevi-t (1626-1676), i cili u vetëshpall si Mesia i pritur prej kohësh. 
Ai udhëtoi përmes Maqedonisë dhe Shqipërisë dhe i kaloi vitet e fundit të 
jetës në Ulqin (sot në Malin e Zi), ku sipas të gjitha gjasave edhe u varros. 
Në fakt, në vende të ndryshme në Shqipëri dhe Malin e Zi mund të hasen 
gojëdhëna të tjera për vendndodhjen e varrit të tij. Ndërkohë, nxënësi i tij, 
Natani i Gazës, është varrosur në Shkup. Kjo lëvizje u përhap shumë shpejt 
edhe ndër bashkësitë hebraike të Polonisë Juglindore (sot pjesë e Ukrainës). 
Nën ndikimin e Sabbatai Zevit, Jakub Franku, një hebre polak, emigroi drej 
Ballkanit osman së bashku me ndjekësit e vet dhe pranoi Islamin. Ai jetoi 

për ca kohë në Selanik, prej nga bëri një pelegrinazh tek varri i Natanit 
të Gazës në Shkup. Për më tepër, ai u bë jeniçer dhe hyri në urdhrin sufi 
bektashian, një bashkësi islame heterodokse dhe mistike, e cila luajti një 
rol shumë të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. Bektashizmi ndikoi 
rrënjësisht në botëkuptimin e Frankut, sidomos në lidhje me monoteizmin 
“Abrahamik”, universal dhe gjithëpërfshirës. Pas kthimit të tyre në Poloni, 
Franku dhe ndjekësit e tij u pagëzuan dhe krijuan “Frankizmin’, një 
lëvizje fetare të hebrenjve që u kristianizuan dhe iu bashkuan radhëve të 
elitës polake. Shumë polakë të njohur, e ndër ta edhe e shoqja e poetit të 
madh Adam Mickieviçit, e kanë origjinën nga ky komunitet. Ajo pati një 
ndikim të gjithanshëm tek idetë e të shoqit të vet. Vitet e fundit Franku u bë  
i njohur në gjithë botën në saje të romanit monumental historiko-biografik 
të Olga Tokarçuk Librat e Jakobit ose një udhëtim i madh nëpër shtatë toka 
kufitare, pesë gjuhë dhe tri fe kryesore, pa llogaritur ato më të vogla. Në vitin 
2019 shkrimtarja fitoi Çmimin Nobel në letërsi pikërisht për këtë libër. 
Sabateanët u përballën me një opozitë të fortë nga ana e hebrenjve ortodoksë. 
Cvi Ashkenazi (1656-1718) ishte njëri nga rabinët më të rëndësishëm që 
kundërshtoi ashpër të kuptuarin e ri të Judaizmit. Familja e tij ishte nga 

Portret i Antoni 
Llukash Krutës 

i pikturuar nga piktori 
francez Zhan-Fran-

sua Dyshato (Jean 
François Duchâteau) 

(1750-1796), i cili jetoi 
në Stamboll midis 
1775 dhe 1796 dhe 
portretizoi shumë 

diplomatë të  
akredituar pranë 

oborrit osman.
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Vilniusi, por Ashkenazi u arsimua në fushën e teologjisë në Maqedoninë 
osmane, në një shkollë sefardie në Selanik. Ai shërbeu si rabin i Sarajevës 
dhe e përfundoi karrierën e tij si rabini i Lviv. Shimon Ashkenazi (Szymon 
Aszkenazy) (1865-1935), një nga historianët më të shquar modernë polakë, 
gjithashtu i përkiste kësaj familjeje të famshme. Në të njëjtën kohë, pasuesit 
e Sabatai Zevit nga Ballkani ishin ende në gjendje të ndikonin tek hebrenjtë 
polakë, të cilët mbetën besimtarë të Judaizmit tradicional. Ata transmetuan 
besimet dhe ritet islamike sufike në Poloni dhe për rrjedhojë kontribuan 
në zhvillimin e Hasidizmit, një formë mistike e Judaizmit, e cila u shfaq në 
Poloninë Juglindore në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të.

II. Polonia dhe Ballkani Perëndimor midis 
viteve 1795 dhe 1918

 Nga viti 1795 deri më 1918 në hartën e Evropës nuk ekzistonte 
një shtet polak plotësisht i pavarur. Në 1815, pas luftërave të Napoleonit, 
territori i ish-Polonisë nën sundimin rus u zgjerua ndjeshëm, duke marrë 
nga pjesët e Prusisë dhe Austrisë. Si rezultat, për më shumë se një shekull 
nën sundimin rus u gjend rreth 80% e territorit të ish-Bashkimit Polako-
Lituanez. Ndërkohë, rreth 45% e polakëve etnikë jetonin në Austri dhe Prusi. 
Ndarja pati pasoja të rënda politike, ekonomike dhe shoqërore. Studimi  
i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik të Polonisë mbi atë periudhë ka treguar 
se vendi ruajti statusin e një ekonomie gjysmëperiferike, duke mbetur prapa 
Evropës Perëndimore. Kjo gjë ndodhi pavarësisht industrializimit dhe 

urbanizimit, të cilat u intensifikuan në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, 
si dhe emancipimit ligjor të fshatarëve. Megjithatë, në gjysmën e parë të 
shekullit të 19-të polakët gëzuan disa periudha të shkurtra autonomie në Rusi 
dhe Prusi. Sidoqoftë, përmirësimi i mirëfilltë dhe afatgjatë i statusit të tyre 
ndodhi vetëm në Galici, e cila në vitin 1867 u ngrit në statusin e një province 
austriake. Pikërisht kjo zonë u kthye në një qendër të mirëfilltë kulturore për 
Poloninë deri në fund të Luftës së Parë Botërore. Gjatë së njëjtës periudhë, 
në territoret polake nën sundimin e Rusisë dhe, tashmë, Gjermanisë, të 
drejtat politike dhe kulturore të popullit polak u kufizuan ndjeshëm. Situata 
u përmirësua disi në Rusi vetëm pas revolucionit të vitit 1905.
 Sidoqoftë, ideja për një Poloni të pavarur nuk u shua. Përkundrazi, 
ajo u bë një nga përbërësit kryesorë të romantizmit polak, duke inkurajuar 
organizimin e disa kryengritjeve, veçanërisht kundër Rusisë (Kryengritja  
e Nëntorit, Kryengritja e Janarit). Ato u shtypën me forcë dhe përfunduan 
me disfatë, çka i shtyu shumë polakë të merrnin rrugët e mërgimit drejt 
Evropës Perëndimore dhe Perandorisë Osmane. Për pasojë, një nga tiparet 
më të rëndësishme të kulturës polake në shekullin e 19-të u bë emigracioni 
jashtë vendit. Mund të thuhet se fundi i shekullit të 19-të solli edhe 
përfundimin e procesit të ndërtimit të kombit modern polak. Në të njëjtën 
kohë u shfaqën dy forma të identitetit kombëtar, ai i kuptuar etnikisht 
dhe ai i kuptuar mbi baza civile, të cilat u bënë menjëherë tema gjerësisht 
të debatuara. Në po këtë periudhë u shfaqën edhe tensionet ndërmjet 
nacionalizmit polak dhe lëvizjeve të tjera kombëtare të kombeve pa shtetet 
e tyre (ukrainasve, hebrenjve, lituanezëve), tensione këto që me kalimin 
e kohës u rritën ndjeshëm. Ithtarët e vizionit etnik të kombit theksonin 
ndërthurrjen midis identitetit kombëtar polak dhe katolicizmit. Mishërimi 
i këtij konflikti u bë rivaliteti tejet i hidhur midis Juzef Piusudskit (Józef 
Piłsudski), marshallit të ardhshëm të Polonisë, i cili mbështeste një 
identitet kombëtar polak civil, dhe Roman Dmovskit (Roman Dmowski), 
udhëheqësit të Demokracisë Kombëtare dhe mbështetësit të një vizioni më 
etnik të të qenët polak. Kjo ndarje e thellë ideologjike ende ndikon në një 
shkallë të konsiderueshme në debatet publike në Poloni.
 Në historinë e kombeve të Ballkanit Perëndimor në shekullin  
e 19-të dhe fillimin e shekullit të 20-të gjithashtu mbizotëruan përpjekjet 

“Libri im tregon sesi Polonia negocionte identitetin e saj, e rrethuar nga kombe 
dhe kultura të ndryshme. Këtu bënte pjesë edhe kultura myslimane, sepse vendi 
kishte një kufi të përbashkët me Perandorinë Osmane” Olga Tokarçuk.
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për pavarësi, ose të paktën për autonomi dhe bashkim kombëtar. Në të 
njëjtën periudhë rritjen e nacionalizmit modern e ndjeu edhe Ballkani 
Perëndimor, një rajon veçanërisht i përzier nga pikëpamja etnike dhe 
fetare. Ky faktor si dhe afërsitë gjuhësore midis sllavëve çuan në krijimin 
e dy prirjeve. Kështu, u shfaqën identitete më të gjera, si për shembull 
jugosllavizmi, të cilat u përpoqën të kapërcenin ose të eliminonin ndarjet 
fetare, rajonale dhe shoqërore, duke krijuar shtete ose federata më të mëdha. 
Në kundërshtim me këtë tendencë, identitetet më të ngushta kombëtare 
u përpoqën të krijonin shtete kombëtare homogjene, duke përdorur 
spastrimin etnik, asimilimin e detyruar dhe konfliktet e armatosura me 
lëvizjet e tjera kombëtare.
Ndonjëherë këto prirje nuk binin në kundërshtim me njëra-tjetrën, duke 
lindur kështu identitete kombëtare hibride. Deri në vitin 1918 në të gjithë 
rajonin duket qartë dobësimi i bashkësive të bazuara mbi fenë, traditat 
paramoderne shtetërore dhe kulturore (Bizanti, Perandoria Osmane, 
komuniteti sllav ortodoks etj.), përkrah zhvillimit të kulturave kombëtare. 
Edhe pse modernizimi ekonomik i të gjithë rajonit u përshpejtua, nivelet 
e urbanizimit, industrializimit dhe arsimit mbetën nga më të ulëtat 
në Evropë. Ngjashëm me rastin e polakëve edhe kombet e Ballkanit 
Perëndimor u përballën me migracionin politik dhe zhvillimin e kulturave 
kombëtare jashtë vendit amë. Megjithatë, përkundër Polonisë tri shtete 
të Ballkanit Perëndimor e fituan pavarësinë zyrtarisht në 1878 (Mali i Zi, 
Serbia) dhe 1912 (Shqipëria). Për më tepër, Mali i Zi dhe Serbia zgjeruan 
territoret e tyre në mënyrë të konsiderueshme. Kjo pavarësisht nga fakti që 
Austro-Hungaria në 1878 pushtoi Bosnjën dhe Sanxhakun, pra provincën 
e gjendur midis Serbisë dhe Malit të Zi.
 Emigracioni masiv si dhe interesimi i veçantë i diasporës polake 
për politikën e fuqive të mëdha kundrejt Ballkanit, solli si rrjedhojë në 
shekullin e 19-të angazhimin e polakëve në këtë rajon në një shkallë të 
paparë më herët. Për më tepër, polakët e Galicisë jetuan nën sundimin 
Austro-Hungarez për 40 vjet së bashku me shumë banorë të Ballkanit 
Perëndimor. Pas pushtimit të Bosnjës, një numër i madh zyrtarësh polakë 
dhe nëpunësish u zhvendosën në këtë provincë dhe filluan të punojnë në 
administratën e re. Shumë shpejt këtë grup të parë e ndoqën inxhinierë, 
gjykatës dhe prokurorë, të cilët po shumë shpejt filluan të ngjisin shkallët 
në hierarkinë e administratës. Për shembull, në kapërcyellin e shekujve të 
19-të dhe 20-të nënkryetari i Bashkisë së Sarajevës ishte Vlladisllav Nieç 

(Władysław Nieć), një avokat polak, ndërsa administratori i Bosnjës gjatë 
viteve 1912-1915 ishte Leon Bilinjski (Leon Biliński) (1846-1923), ish-
rektori i Universitetit të Lvivit. Diaspora polake u rrit gjithashtu edhe me 
shumë kolonë ‘të zakonshëm’, shumica e tyre fshatarë, të cilët u zhvendosën 
në Bosnjë të tunduar nga premtimi i tokës falas. Bashkë me përparimin 
teknologjik dhe përhapjen e mënyrave më efektive të prodhimit erdhi 
edhe përparimi në shoqërinë boshnjake si një e tërë. Gjatë periudhës së 
mesluftës, numri i polakëve që jetonin në Bosnjë arriti në 15,000. Shumica 
dërrmuese e këtyre njerëzve u riatdhesuan në Poloni pas Luftës së Dytë 
Botërore dhe u vendosën në Silezinë e Poshtme (Bolesławiec).

Gjatë kësaj periudhe shumë polakë dhe banorë të 
Ballkanit Perëndimor paguanin për pullat postare, 
duke përdorur koronat austro-hungareze.

Ishte dikur një kohë, kur një letër e dërguar nga 
Sarajeva mbërrinte në Krakov brenda tri ditësh

Austro-Hungaria. Nën sundimin e Habsburgëve një pjesë e polakëve jetonin krah 
për krah me boshnjakët , kroatët e Bosnjës, malaziasit, serbët, e bile edhe me disa 

prej shqiptarëve.
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Nacionalizmi romantik, malësorë, kultura mesjetare 
dhe popullore

 Numri i kontakteve midis polakëve dhe banorëve të Ballkanit 
Perëndimor u rrit ndjeshëm gjatë gjysmës së parë të shekullit të 19-të. 
Ky fenomen ndodhi paralelisht me rritjen e ideve romantike dhe me 
magjepsjen me folklorin, këngët dhe doket e vjetra të Evropës Juglindore. 
Udhëtari i parë polak, i cili u mor me folklorin e Ballkanit Perëndimor 
ishte princi Aleksander Antoni Sapieha (1773-1812). Ai vizitoi Bosnjën, 
Malin e Zi dhe Shqipërinë e Veriut në fillim të shekullit të 19-të. Përshkrimi  
i detajuar etnografik i këtyre dy vendeve i përgatitur prej tij përbën njërën 
prej veprave më të hershme të këtij lloji në historinë evropiane. 
Sapieha hodhi mendimin, se polakët mund t’u “sillnin 
qytetërim” sllavëve jugorë, duke marrë prej tyre 
doke të vjetra sllave. Midis viteve 1825 dhe 
1829 Andzhej Kuharski (Andrzej Kucharski) 
(1795-1862) udhëtoi nëpër gjithë zonën nga 
Kroacia deri në Malin e Zi. Kuharski ishte 
duke u përgatitur për të marrë titullin  
e drejtuesit të katedrës së studimeve 
sllave në Universitetin e Varshavës, 
por si rezultat i Kryengritjes së 
Nëntorit autoritetet ruse e mbyllën 
universitetin. Vëzhgimet e bëra gjatë 
udhëtimeve ai i botoi në një seri 
letrash, ku shprehu konkluzione të 
rëndësishme në lidhje me gjuhët 
sllave jugore. Ai pati mundësi të 
bëjë kërkime edhe në bibliotekat e 
rajonit dhe gjatë qëndrimit në Cetinjë 
(në Malin e Zi) ai përgatiti katalogun 
e parë të dorëshkrimeve që ruheshin 
nga biblioteka e atyshme. Me ndihmën 
e vlladikës Petar I Petroviç Njegoshit ai 
korrigjoi edhe shumë gabime të bëra në hartat 
e Malit të Zi dhe të rajonit përreth Liqenit të 
Shkodrës.

 Një nga pararendësit e kërkimit të mirëfilltë shkencor mbi 
historinë, gjeografinë dhe kulturën e popujve sllavë ishte Juzef Maksimilian 
Osolinjski (Józef Maksymilian Ossoliński) (1748-1826). Në vitet 1808-
1826 ai ishte drejtori i Bibliotekës Perandorake të Vjenës dhe më vonë 
themeloi Ossolineum, njërën prej bibliotekave më të mëdha shkencore 
në Poloni. Nëpërmjet Jernej Kopitarit, mikut dhe bashkëpunëtorit të tij 
slloven, Osolinjski ndikoi në mënyrë direkte në punën e Vuk Karaxhiçit, 
reformatorit të gjuhës moderne serbe. Osolinjski kishte lidhje të ngushta 
edhe me figura të tjera kulturore serbe të epokës. Mbi të gjitha, ai kontribuoi 
që Vjena të bëhej një nga qendrat kryesore të kërkimit shkencor mbi sllavët 
në përgjithësi dhe në veçanti mbi sllavët jugorë. Arritjet e Samuel Bogumil 

Linde-s (Samuel Bogumił Linde) (1771-1847), autorit të fjalorit të parë 
themelor të polonishtes moderne dhe njërit prej shkencëtarëve nën 

kujdesin e Osolinjskit, si dhe puna e Jezhi Samuel Bandtkie-s 
(Jerzy Samuel Bandtkie) (1768-1835) patën një ndikim 

të fortë dhe të drejtpërdrejtë tek Karaxhiçi. Bandtkie 
ishte njëri nga filologët kryesorë polakë të epokës 

dhe, ndërmjet shumë veprave të tjera, autor i një 
fjalori dygjuhësh polonisht-gjermanisht dhe një 
gramatike të gjuhës polake. Karaxhiçi kishte në 
dorë dhe përdori kopje të fjalorëve të Linde-s dhe 
Bandtkie-s gjatë punës për përgatitjen e veprës 
së vet Fjalori Serbisht (Srpski Rječnik). Për më 
tepër, gjatë qëndrimit të vet në Krakov dhe në 
Varshavë gjatë dimrit 1818-1819, Karaxhiçi 
u pranua si anëtar-korrespondent i Shoqatës 
Shkencore të Universitetit Jagiellon. Në të 
njëjtën periudhë Johan Gotfrid Priksner (Johann 

Gotffried Prieksner) (1746-1819), një ilustrator 
i njohur me origjinë gjermane, por i lindur në 

Poloni, përgatiti ilustrimet për Libërthin e këngëve 
popullore sllavo-serbe (Mala prostonarodna slaveno-

serbska pjesnarica). Ky ishte vëllimi i parë i këngëve 

Aleksander Antoni Sapieha ishte udhëtari i parë polak në 
Ballkanin Perëndimor. Ai shërbeu gjithashtu edhe si 
 shamberlan dhe adjutant i perandorit francez, Napoleonit I.
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popullore të botuara nga Vuk Karaxhiçi, duke u bërë zanafilla e një pune 
shkencore në këtë fushë që me kohë arriti përmasën e nëntë vëllimeve. 
Një fushë tjetër e kërkimit shkencor, ku kontributi i shkencëtarëve polakë 
ndikoi ndjeshëm ishte e drejta dhe jurisprudenca. Vacllav Aleksander 
Maçiejovski (Wacław Aleksander Maciejowski) (1793-1883), profesor 
i së drejtës në Universitetin e Varshavës, ishte ndër të parët shkencëtarë 
evropianë që u mor me historinë e të drejtës sllave. Në këtë kontekst ai 
i kushtoi një vëmendje të veçantë Kodit të Stefan Dushanit (Zakonik 
Stefana Dušana), duke e analizuar atë në vëllimin e parë të veprës së vet 
Historia e Legjislacionit Sllav (Historyja Prawodawstw Słowaińskich), të 
cilën e botoi në vitet 1832-1835. Në vitin 1859 ky vëllim u përkthye në 
serbisht nga Nikola Krstiç dhe u botua nga Matica Srpska. Kjo vepër luajti 
një rol kyç për sa i përket zhvillimit të historisë së të  drejtës në Ballkanin 
Perëndimor, duke u dhënë shtysë kërkimeve të mëtejshme mbi këtë temë. 
Historianët polakë dhanë një kontribut të vyer edhe në fushën e studimit të 
historisë mesjetare të Ballkanit Perëndimor. Në vitin 1916 Olgierd Gurka 
(Olgierd Górka) zbuloi dhe botoi Anonymi descriptio Europae Orientalis 
„Imperium Constantinopolitanum, Albania, Serbia, Bulgaria, Ruthenia, 
Ungaria, Polonia, Bohemia”. anno MCCCVIII exarata (Përshkrim anonim 
i Evropës Qendrore...), një kronikë anonime e vitit 1308. Ky tekst jep 
informacione të rëndësishme për sa i përket historisë politike, ekonomisë 

dhe marrëdhënieve shoqërore në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai përbën 
gjithashtu një burim me vlerë të veçantë për të kuptuar se si shiheshin 
ortodoksët ballkanikë në Perëndim në mesjetën e vonë. Zbulimi i këtij 
burimi mesjetar, deri asokohe tërësisht të panjohur, zgjoi interesim të madh 
në Jugosllavi dhe në Shqipëri gjatë periudhës midis dy luftërave botërore.

Një vizatim i Cetinjës, asokohe kryeqytet i Malit të Zi, sipas një fotografie të 
epokës, i publikuar nga prifti polak Marçin Çerminjski, i cili udhëtoi nëpër Ballkan 
në fund të shekullit të 19-të.

Kjo pamje romantike dhe idilike e të kënduarit popullor në faqen e parë të 
Libërthit të këngëve popullore sllavo-serbe hap publikimin e parë të atij që me 

kohë u bë një nga koleksionet më të mëdha të folklorit në Evropë.
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 Në këtë proces të shkëmbimit kulturor dhe zgjerimit të dijes 
mbi kulturat popullore të Ballkanit Perëndimor një rol të rëndësishëm 
luajtën edhe leksionet e Adam Mickieviçit në College de France. Referimet  
e shkrimtarit mbi letërsitë dhe kulturat e sllavëve hapën një kapitull të ri në 
këtë fushë dhe kjo për faktin, se ai ishte i pari që e pasqyroi këtë tematikë 
përpara botës shkencore. Synimi i Mickieviçit ishte të nxirrte në pah 
cilësi të përbashkëta tek të gjitha kombet sllave. Poeti idealizonte sidomos 
Malaziasit, duke parë tek ata modelin e një shoqërie të lirë dhe një kombi 
origjinal sllav. “Megjithëse i vogël, ky komb mundi të ruajë pavarësinë  
e vet. I mbrojtur nga pakalueshmëria e shtigjeve dhe nga guximi i vet, ai diti 
t’u bëjë ballë sulmeve të turqve, austriakëve dhe së fundi edhe francezëve”, 
shkruante Mickieviçi në fillim të viteve 1840-të. “Historia e këtij kombi 
është shumë interesante për sllavët dhe gjendja e tij shoqërore meriton 
vëmendjen e tyre të veçantë, sepse mund të shërbejë si modeli më perfekt 
për bashkësinë sllave. Malaziasit gëzojnë liri totale – vendi i tyre është 
ndoshta i vetmi me të vërtetë i lirë në botë, një vend i lirisë dhe i barazisë. 
Ata nuk kujdesen as për statusin e lindjes apo për pasuri dhe as duan të 
pranojnë qoftë edhe një shëmbëlltyrë të hierarkisë, në mënyrë që njerëzit 
të mos kenë asnjë lloj qeverisjeje.” Lëvdatat e Mickieviçit për traditat 
popullore, letërsinë dhe kulturën e sllavëve në përgjithësi dhe të sllavëve 
jugorë në veçanti lanë një gjurmë të fortë në fushën e re të studimeve sllave. 
Ky interes u materializua në përkthimet në polonisht të këngëve popullore 
nga koleksioni i Vukut. Ndër to, ndoshta përkthimi më i rëndësishëm ishte 
një koleksion i përgatitur nga poeti i njohur Juzef Bogdan Zalevski (Józef 
Bogdan Zalewski) (1802-1886) në vitin 1836.
 Edhe pse në një masë më të vogël, kultura popullore shqiptare 
zgjoi gjithashtu interesimin e polakëve. Për shembull, malësorët shqiptarë 
frymëzuan një seri veprash të piktorit të njohur polak Vaclav Pavlishak 
(Wacław Pawliszak) (1866-1905). Në vitin 1893 ai hapi studion e vet 
në Shkodër. Ai pikturoi shumë tablo, duke pasqyruar skena nga jeta 
e shqiptarëve si në qytete, ashtu edhe në fshatra. Veprat e tij kryesore 
“shqiptare” përfshijnë: “Dasma shqiptare”, “Shqiptarët pranë Liqenit të 
Shkodrës”, “Valltarë shqiptarë”, “Në Pazarin e Shkodrës”, “Kieif (pushimi 
gjatë udhëtimit)”, “Përpara hanit shqiptar”, “Prita, apo hakmarrja shqiptare” 
dhe “Loja me zare”. Në fakt, Pavlishaku duhet të njihet ndër piktorët e parë 
që kanë punuar në trojet shqiptare. Veprat e tij “shqiptare” përfaqësojnë një 
rast unik në historinë e artit modern në Evropë.

Ideja jugosllave

 Interesimi për kulturat popullore të Ballkanit Perëndimor  
i shtyu shumë polakë të angazhoheshin në lidhje me idenë jugosllave, e cila 
shpresonte dhe synonte të ndërtonte unitetin mes sllavëve jugorë. Në fakt 
Polonia ndikoi në procesin e krijimit të idesë së “proto-jugosllavizmit” në 
shekullin e 16-të. Atëbotë, Vinko Pribojeviçi, një shkencëtar kroat, i cili 
ishte i pari që e formuloi këtë ide, jetoi tre vite në Krakov. Aty ai u njoh 
me veprat e historianëve polakë si Jan Dllugosh (Jan Długosz) dhe Maçiej 
Miehovita (Maciej Miechowita), si dhe me shkrimet e arqipeshkëvit Jan 
Llaski (Jan Łaski). Këta autorë shprehnin dhe mbështesnin idenë e fuqisë 
dhe unitetit mbarësllav. Pas kthimit në shtëpi, në ishullin Hvar, në vitin 1525, 
Pribojeviçi dha një ligjëratë të titulluar Mbi origjinën dhe lavdinë e Sllavëve 
(De Origine Successibusque Slavorum), në të cilën ai shprehu mendimet 
e veta mbi historinë e sllavëve. Kjo ligjëratë u bë një nga gurthemelet  
e idesë jugosllave. Juraj Krizhaniç (Juraj Križanić) (1618-1683), një figurë 
tjetër e rëndësishme për zhvillimin e jugosllavizmit të hershëm, ishte  
i lidhur drejtpërdrejt me Bashkimin Polako-Lituanez. 
Ai i mëshonte idesë së pansllavizmit dhe besonte se 
bashkimi i Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse 
do të ndihmonte për çlirimin e serbëve dhe kroatëve 
nga sundimi osman. E kjo gjë, më vonë, do të 
çonte tek formimi i një perandorie të re 
sllave. Krizhaniçi jetoi për disa vite 
në Poloni. Ai u bashkua me forcat  
e mbretit Jan III Sobieski në vitin 1683 
dhe ra, duke luftuar kundër osmanëve 
gjatë betejës së Vjenës. Në shekullin e 19-
të ideja e bashkëpunimit midis sllavëve 
jugorë gjeti mbështetjen e ‘Hôtel Lambert’ 
në Paris, në krye të të cilit ishte princi 
Adam Çartoriski (Adam Czartoryski) 
(1770-1861). Ky grup, i quajtur kësisoj për 

Edhe pse Adam Mickieviçi nuk e vizitoi kurrë 
Ballkanin Perëndimor, veprat e tij janë përkthyer 

shpesh në gjuhët e këtij rajoni



22

shkak të hotelit, ku e kishte selinë princi, përbënte forcën më të madhe 
politike polake në emigracion dhe një rol të veçantë në planet politike të 
Çartoriskit zinte Serbia. Asokohe një principatë autonome, ajo do të duhej 
të transformohej në një qendër politike, e cila do të siguronte bashkimin 
e sllavëve jugorë. Duke shfrytëzuar mosmarrëveshjet midis Perandorisë 
Osmane, Rusisë dhe Austrisë, kjo gjë do të sillte si pasojë rilindjen e shtetit 
polak. Ekzistonte besimi, se Franca dhe Britania e Madhe do të ofronin 
mbështetje për realizimin e këtij plani. Çartoriski e trajtonte Bashkimin 
Polako-Lituanez si një burim frymëzimi për këtë federatë potenciale të 
sllavëve jugorë. Në vitin 1843 ai dërgoi në Beograd agjentin e vet, një çek 
të quajtur Frantishek Zah (František Zach) (1807-1892). Zahu besonte 
tek pansllavizmi dhe kishte marrë pjesë në Kryengritjen e Nëntorit në 
Poloni. Pas mbërritjes në Beograd, planin e sipërpërmendur ai ia paraqiti 
kryeministrit të atëhershëm të Serbisë, Ilija Garashaninit (Ilija Garašanin) 

(1812-1874). Duke marrë për bazë dokumentin e përgatitur prej Zahut dhe 
pasi kopjoi rreth 90% të tekstit, Garashanini përgatiti dokumentin e njohur 
si Skica (Načertanje). Ky dokument u bë baza e politikës së jashtme serbe 
deri në luftërat ballkanike të viteve 1912-1913.
Kontributi polak në zhvillimin e idesë jugosllave u ndie edhe në fushën 
e muzikës. Kështu, melodia “Hej Sllaveni” funksionoi si himn jozyrtar 
i Jugosllavisë komuniste dhe u zyrtarizua si i tillë vetëm në vitin 1977. 
E njëjta melodi u përdor si himn kombëtar edhe në Republikën Federale 
të Jugosllavisë dhe në Bashkimin Shtetëror Serbi-Mali i Zi deri në vitin 
2006. Teksti i kësaj kënge u shkrua në vitin 1834, ndërsa melodia e saj  
u mbështet tek “Mazurek i Dombrovskit” (Mazurek Dąbrowskiego), një 
këngë patriotike shumë e përhapur polake, e cila në vitin 1927 u bë himni 
kombëtar i Polonisë.

Vacllav Pavlishak e përjetoi dhe e pasqyroi Ballkanin (sidomos Shqipërinë),  
Lindjen e Afërme dhe Afrikën Veriore si asnjë artist tjetër polak i kësaj periudhe.
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Kryengritës dhe mësues

  Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të dhe fillimin e shekullit të 
20-të shumë aktivistë të lëvizjeve kombëtare në Ballkanin Perëndimor dhe 
njëkohësisht intelektualë romantikë filluan, që përkrah punës edukuese, 
të merren edhe me aktivitete me karakter kryengritës, duke u angazhuar 
sidomos në veprime luftarake të natyrës guerile. Një burim i fortë frymëzimi 
për zgjerimin e kësaj veprimtarie ishin rrëfenjat dhe gojëdhënat popullore 
të popujve të këtij rajoni. Sidomos në Maqedoni mund të gjenden edhe 
veprimtarë polakë, të cilët i përkasin pikërisht kësaj tradite. Kështu, pas 
rënies së Kryengritjes së Janarit (1863-1864), Ludvik Vojtkieviç (Ludwik 
Wojtkiewicz) emigroi në fillim në Francë dhe më vonë u zhvendos në Veles 
të Maqedonisë, ku filloi të punojë si mësues i frëngjishtes. Ai mori pjesë 
në luftën ruso-osmane (1877-1878), duke luftuar në radhët e ushtrisë ruse 
dhe menjëherë më pas u bë një nga komandantët e Kryengritjes së Kresnës-
Razlogut në Maqedoni (1878-1879). Si rezultat i mosmarrëveshjeve me 

udhëheqësit e tjerë, ai vendosi të braktisë vendin. Një tjetër revolucionar 
polak, Juliush Rozental (Juliusz Rosenthal) (1872-1903), u aktivizua 
në lëvizjen e armatosur maqedonase dhe mori pjesë në Kryengritjen  
e Ilindenit në vitin 1903. Ai u lind në Irkuck në familjen e një doktori polak 
dhe revolucionari të dënuar nga autoritetet ruse me internim në Siberi. Në 
vitin 1880 familja u zhvendos në Bullgari dhe Juliushi përfundoi shkollën 
e mesme në gjimnazin Gabrovo. Gjatë kësaj periudhe ai filloi të shkruajë 
poezi dhe përktheu në bullgarisht romanin e njohur të Henrik Shienkieviçit 
Me zjarr dhe me shpatë (Ogniem i mieczem). Pasi punoi për ca kohë si 
mësues, ai u regjistrua në fakultetin e të drejtës në Universitetin e Sofies, 
ku u miqësua me Goce Delçevin dhe Jane Sandanskin. Këto figura u bënë 
heronjtë kryesorë të panteonit kombëtar maqedonas. Rosentali iu bashkua 
atyre, duke marrë pjesë në Kryengritjen e Ilindenit dhe duke dhënë jetën 
në luftë kundër osmanëve. 
 Një nga ata që u përkujdesën për viktimat e Kryengritjes së 
Ilindenit ishte Julian Shumlanjski. I dënuar me internim në Siberi për 
pjesëmarrje në Kryengritjen e Janarit, ai ia doli mbanë të arratiset dhe 
të gjejë strehë në Perandorinë Osmane. Ai u vendos në Selanik, asokohe 
qyteti kryesor i Maqedonisë, ku filloi të japë mësim në Shkollën Bullgare 
për Djemtë Shën Cirili dhe Metodi. Në të njëjtën shkollë u edukua edhe 
Goce Delçevi. Në Selanik Shumlanjski njohu të shoqen e vet, Zaharian,  
e cila ishte me origjinë nga Bitola dhe që më pas u bë një nga mbështetëset 
më të njohura të emancipimit të grave në vend. Në vitin 1903, pas shtypjes 
së Kryengritjes së Ilindenit, ata hapën një jetimore në Bitola për fëmijët  
e viktimave të masave represive osmane. Ky institucion funksionoi deri në 
vitin 1912 dhe ishte jetimorja e parë në historinë e Maqedonisë.

Gjeneralë osmanë dhe fitues i Çmimit Nobel

 Pas emigrimit në Ballkan, ish-kryengritësit polakë nuk iu bashkuan 
gjithmonë luftëtarëve guerilë kundër osmanëve. Në fakt, një numër  
i madh i polakëve, që i shpëtuan persekutimit rus, gjetën në Perandorinë 
Osmanë një parajsë të sigurt. Për rrjedhojë, ata shpesh u inkuadruan në 
ushtrinë osmane. Shumë prej këtyre njerëzve u kthyen në myslimanë 
dhe shumë shpesh shërbyen në Ballkan, duke shtypur kryengritje dhe 
rebelime. Një nga personazhet më interesante në këtë grup ishte gjenerali 

Zahu shërbeu si shef i shtabit të ushtrisë serbe. Në vitin 1876 ai u plagos rëndë, 
duke luftuar me forcat osmane nën drejtimin e të famshmit Mehmet Ali Pasha,  
i cili u lind me emrin Ludwig Karl Friedrich Detroit.
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Antoni Aleksander Ilinjski 
(Antoni Aleksander Iliński) 
(1812-1861), një kalorës 
legjendar, i cili pranoi 
Islamin dhe ndryshoi 
emrin në Iskender Pasha. 
Ai shërbeu në Bosnjë 
nën komandën e Omer 
Pasha Latasit, një oficeri 
të lindur nga prindër 
serbë, por që më vonë 
arriti të bëhej marshall 

i ushtrisë osmane. Për më tepër, Ilinjski u martua edhe me një grua 
boshnjake. Gjenerali Konstanti Bozhencki (Konstanty Borzęcki) (1826-
1876), i njohur ndryshe si Mustafa Xhelaledin Pasha, ishte një figurë tjetër  
e ndritur polake, që luftoi në radhët e ushtrisë osmane në Ballkan. Bozhencki  
u vra në betejë gjatë luftës malaziaso-osmane në vitin 1876 dhe u varros 
me nderime në një xhami në pjesën qendrore të Malit të Zi. Për fat të keq 
kjo godinë nuk ekziston më. Libri i tij mbi kombin modern turk pati një 
ndikim të fuqishëm tek nacionalistët turkë, si p.sh. tek Mustafa Kemal 
Ataturku. Puna e Bozhenckit ndikoi gjithashtu edhe tek myslimanë të 
tjerë nga Ballkani, duke përfshirë këtu edhe shumë prej ideologëve të 
lëvizjes kombëtare shqiptare me banim në Stamboll. Besohet se marshalli 
Latas ishte ‘kujdestar’ i Bozhenckit dhe ka shumë mundësi që ky i fundit 
të ishte martuar me të bijën e Latasit. Historia e Ilinjskit dhe Bozhenckit  
u bë burim frymëzimi për praninë e oficerëve polakë fiksionalë në romanin 
Omer Pasha Latas (Omer Paša Latas) të Ivo Andriçit (1892-1975), që kishte 
për subjekt periudhën boshnjake të biografisë së Latasit. Andriçi, i cili  
u lind në Travnik, është pa dyshim një nga shkrimtarët më të mëdhenj nga 
Ballkani Perëndimor. Puna e tij u vlerësua veçanërisht në vitin 1961, ku atij 
iu dha Çmimi Nobel në letërsi. Vlen të mbahet mend që Andriçi studioi 
në Krakov dhe e njihte polonishten në mënyrë pasive. Gjenerali Antoni 
Jezhioranjski (Antoni Jeziorański) ishte një oficer tjetër i shquar osman me 

origjinë polake. Në mesin e shekullit të 19-të ai shërbeu në Beograd dhe 
ishte përgjegjës për rinovimin e fortesës së famshme të Kalemegdanit, e cila 
sot është një nga pikat dalluese të qytetit. Aty, atij iu ngjit pseudonimi serb 
“Jovanoviç”. Pas kthimit në Poloni, ai mori pjesë në Kryengritjen e Janarit si 
komandant i forcave polake në lindje të vendit.

Doktorë dhe inxhinierë

 Në ushtrinë osmane krah për krah me Bozhenckin gjatë 
fushatës së tij të fundit shërbeu edhe një polak tjetër. Ai quhej Vlladisllav 
Jabllonovski (Władysław Jabłonowski) (1841-1894) dhe ishte i vëllai  
i historianit dhe etnografit të njohur polak, Aleksander Jabllonovskit (1829-
1913). Për një periudhë kohore Vlladisllavi dhe Aleksandri udhëtuan së 
bashku, duke eksploruar Lindjen e Afërme. Shërbimi ushtarak ishte vetëm 
njëri prej kapitujve të biografisë së tij. Ai u emërua si përfaqësuesi osman 
pranë Komisionit Ndërkombëtar Sanitar në Lindje dhe në këtë funksion 
shërbeu në vende të ndryshme brenda perandorisë, duke luftuar sëmundje 
epidemike. Në vitin 1888 ai shërbeu si specialist kryesor në Shkodër, 
ku ia doli mbanë me sukses të parandalonte përhapjen e mëtejshme të 
epidemisë së kolerës, e cila 
kishte goditur fort qytetin 
dhe vendbanimet përreth. 
Kujtimet e tij, prej të cilave 
është botuar vetëm një pjesë, 
janë të pasura me të dhëna 
etnografike dhe vëzhgime 
mbi popujt dhe vendet, ku 
ai jetoi, duke përfshirë këtu 
edhe Shqipërinë e Veriut.

Në vitin 1924 gazeta Pirin 
Macedonski-Odrinski List 
botoi një artikull në kujtim 
të jetës së Juliush Rozentalit.

Ilinjski shërbeu si burim frymëzimi 
për Ivo Andriçin. “Sigismund 

Ehring, një i arratisur nga Polonia  
dhe tashmë për disa vite me 

radhë një nga oficerët më 
të mirë në ushtrinë e Omer 
Pashës. I biri i një mjeshtri 

ndërtimi nga Varshava [...] hyri 
në ushtrinë turke, u kthye në 

mysliman dhe shpejt u bë një 
oficer artilerie”, Ivo Andriç, 

Omer Pasha Latas.
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 Një varg i gjatë mjekësh polakë punuan dhe shërbyen në Serbi në 
shekujt e 19-të dhe 20-të. Pikërisht një mjek polak i quajtur Açim Medoviç 
(1815-1893) u bë një nga figurat kryesore për zhvillimin e shkencave 
mjekësore dhe sistemit shëndetësor në Serbi. I lindur si Joahim Medoviç 
(Joachim Medowicz), ai studioi filozofi në Lviv dhe më pas mjekësi në 
Vjenë. Ai u zhvendos në Serbi në vitin 1842 dhe jetoi aty deri në fund të 
jetës së vet. Në vitin 1865 ai botoi librin e parë në Serbi mbi mjekësinë 
ligjore, çka solli emërimin e tij si profesori i parë i kësaj fushe shkencore 

në fakultetin e të drejtës të Universitetit të Beogradit. Ai është pionier edhe  
i kërkimit shkencor mbi psikiatrinë në Serbi. Për të gjitha këto merita, ai  
u zgjodh kryetari i parë i Shoqatës Mjekësore Serbe në vitin 1872.
 Gjatë shekullit të 19-të në Serbi punuan edhe shumë mjekë të 
tjerë polakë, si për shembull Kazhimiezh Gonshiorovski (Kazimierz 
Gąsiorowski). Ai u lind në vitin 1840 dhe punoi si administrator i Spitalit 
Shtetëror në Beograd. Jan Shienkieviçi (1848-1904), nipi i shkrimtarit 
të shquar Henrik Shienkieviç, erdhi në Serbi për të shërbyer si vullnetar 
gjatë luftës me osmanët. Ai vendosi të qëndrojë dhe punoi në rajonin  
e Pirotit deri në fund të jetës. Ndoshta mjeku më i shquar polak, i cili 
shërbeu në Serbi, ishte imunologu me famë botërore dhe bakteriologu 
Ludvik Hirshfeld (Ludwik Hirszfeld) (1884-1954). Ai punoi në Serbi deri në 
fund të Luftës së Parë Botërore. I lindur në një familje të asimiluar hebraike 
në Varshavë, ai përfundoi studimet për mjekësi në Gjermani në vitin 
1907. Së bashku me Emil fon Dungun (Emil von Dung), Hirshfeldi zbuloi 

Latasi “ishte si një fanepsje, papritmas i butë dhe i mirësishëm. Dukej sikur nuk 
kalëronte, por sikur notonte mbi re [..] fytyra e tij, me mjekrën paksa të thinjur 
dhe shprehjen e një dinjiteti të ashpër dhe mirësie enigmatike”, Ivo Andriç,  
Omer Pasha Latas.

Mjekësia ligjore për 
juristët, ky tekst 

shkollor mjekësor me 
ilustrime të shumta  

i Açim Medoviçit 
ishte i pari i llojit të 

vet në Serbi.
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trashëgueshmërinë e tipave AB0 të gjakut, si dhe sëmundjen e rezusit. 
Në vitin 1915 Hirshfeldi erdhi si vullnetar në Serbi me qëllim luftimin  
e epidemisë së tifos. Ai shërbeu deri në fund të luftës si mjek dhe si këshilltar 
serologjik dhe bakteriologjik. Gjatë qëndrimit dhe punës në Serbi dhe 
Maqedoni ai zbuloi gjithashtu bacilin „Salmonella paratyphi” C, i cili mori 
emrin e tij si „Salmonella hirschfeldii”.
Mjekët polakë luajtën një rol të rëndësishëm në ndërtimin e sistemit 
shëndetësor në Bosnjë. Spitali i parë në Bosnjë u hap në vitin 1866, por 
deri në vitin 1879 në gjithë provincën punonin vetëm shtatë mjekë. Kështu, 
nevoja për mjekë dhe ndihmë mjekësore ishte jashtëzakonisht e madhe. Në 
vitin 1892 në Sarajevë u hap një spital i ri dhe drejtori i tij i parë ishte Leopold 
Gluk (Leopold Gluck) (1854-1907), një hebre polak i lindur në qytetin 
Novi Sonç (Nowy Sącz). Ai ndërtoi në këtë spital një pavijon për shërimin e 
leprozës, i cili asokohe vlerësohej si një nga më modernët në botë. Bernard 
Zauderer (1851-1928) ishte gjithashtu nga Novi Sonç. Ai ishte i biri i një 
mjeku hebre polak dhe erdhi në Bosnjë në vitin 1878 si mjek ushtarak. 
Megjithatë, ai vendosi të qëndrojë aty dhe punoi deri në fund të jetës në 
qytetin e Travnikut. Ai u specializua në luftën kundër sifilizit dhe leprozës 
dhe u bë një nga specialistët më të respektuar në këte fushë në rajon. Justin 

Karlinjski (Justyn 
Karliński) (1862-
1909), i cili braktisi 
Vjenën dhe erdhi 
në Bosnjë në vitin 
1887 për të punuar 
si doktor, u bë shefi 
i shërbimit sanitar 
të të gjithë provincës 
dhe kreu hulumtime 

pioniere mbi disa lloje 
bakteresh dhe epidemish. 
Ai kujdesej gjithashtu 
për pelegrinët boshnjakë 
që shkonin në Mekë për 
Haxh dhe për këto merita 
u emërua mjeku personal  
i sulltanit. Akoma edhe më 
e rëndësishme për ngritjen 
e një sistemi shëndetësor 
në Bosnjë ishte puna e një 
grupi mjekesh polake.  

E para ndër to ishte Teodora Krajevska (Teodora Krajewska) (1854-1935),  
e cila për 38 vite me radhë punoi si mjekja kryesore femër në Bosnjë. Krajevska 
kreu gjithashtu kërkime shkencore mbi osteomalcinë dhe i publikoi rezultatet 
e punës së vet për publikun e gjerë në shkallë ndërkombëtare. Vendin  
e Krajevskës, kur ajo e la Bosnjën, e zuri një mjeke tjetër polake, Jadviga 
Olshevska (Jadwiga Olszewska) (1855-1932), e cila vendosi të zhvendoset 
në Bosnjë pas një periudhe pune (1895-1899) në Serbi. Olshevska jetoi, 
punoi dhe vdiq në Tuzla. Gjatë Luftës së Parë Botërore Bronisllava 
Callçinjska-Prashek (Bronisława Całczyńska-Prašek) (1887-1969)  
u vendos në Sarajevë, duke u bërë kështu pediatrja e parë në qytet. Në vitin 
1921 ajo u zhvendos në Zagreb, ku filloi të japë mësim në Universitetin  
e Zagrebit. Gjatë Luftës së Dytë Botërore Callçinjska-Prashek shpëtoi shumë 
hebrenj dhe për këtë arsye asaj iu akordua titulli Fisnik Midis Kombeve.
 Specialistët polakë dhanë një kontribut të ndjeshëm në 
modernizimin e infrastrukturës në Ballkan në shekullin e 19-të. Karol 
Bzhozovski (Karol Brzozowski) (1821-1904) dhe Françishek Sokulski 
(Franciszek Sokulski) (1811-1896) gjatë viteve 1857-1860 ndërtuan 
seksionin ballkanik të rrjetit osman të linjave të telegrafit. Linja e parë lidhi 
Edrenenë me Nishin. Pas kësaj u ndërtua edhe një linjë e dytë që lidhi Bitolën, 
Ohrin, Elbasanin dhe Vlorën. Këto linja lidhën gati të gjitha qytetet më të 

Pas Luftës së Dytë 
Botërore Ludvik Hirshfeldi 
vazhdoi kërkimet që 
pati filluar në Serbi 
dhe Maqedoni. Ai ishte 
themeluesi dhe drejtori 
i parë i Institutit të 
 Imunologjisë në  
Vrocllav (Wroclaw).

Në kujtimet e saj Teodora 
Krajevska jep të dhëna mbi 
jetën private dhe përballjet 
profesionale të grave si në 
Poloni ashtu edhe në Bosnjë.
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rëndësishme të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi me pjesët e tjera të 
Evropës. Ishin këto ndër linjat e para telegrafike në të gjithë Perandorinë 
Osmane. Brzozovski dhe Sokulski patën të njëjtin fat. Ata morën pjesë të 
dy në kryengritjet polake, pastaj emigruan drejt Perandorisë Osmane dhe 
pas daljes në pension u zhvendosën në Galici. Alojzi Adam Pshezhxhiecki 
(Alojzy Adam Przeździecki) (1814-1897), një inxhinier tjetër, i cili jetoi 
dhe punoi në Perandorinë Osmane, fitoi kaq shumë popullaritet, saqë 
në vitin 1861 u emërua drejtor i punëve publike në Stamboll. Më vonë ai  
u dërgua në Bosnjë, ku filloi punën për ndërtimin e rrugëve dhe urave në 
të gjithë provincën. Në po të njëjtën periudhë në Bosnjë jetoi edhe Antoni 
Terezhinjski (Antoni Tereziński) (1847-1904). Ai ishte një inxhinier polak 
dhe gjeometër, i cili ishte përgjegjës për matjen e kufijve në provincë. 
Terezhinjski u konvertua në mysliman, ndryshoi emrin e tij në Hurshid 
dhe ishte i njohur si Hurshid Efendi Terezinski. Në vitin 1883 ai krijoi 
efektivin e parë të zjarrfikësve profesionalë në Bosnjë dhe ishte komandanti 
i këtij reparti deri në vitin 1903. 

Priftërinj katolikë dhe intelektualë
 
 Për shqiptarët që banonin në veri të vendit lidhjen më të fortë me 
Poloninë e përbënte natyrshëm katolicizmi. Zakonisht klerikët katolikë 
shqiptarë edukoheshin në institucione arsimore jashtë vendit. Disa prej 
tyre zgjodhën të arsimoheshin në Poloni. Një nga figurat kryesore të të 
ashtuquajturit “Rrethi kulturor i Shkodrës” në kapërcyell të shekujve të 19-
të dhe 20-të ishte poeti i madh Ndre Mjeda (1866-1937). Ai ishte jezuit dhe 
i kreu studimet në Kolegjin Jezuit të Krakovit gjatë viteve 1891-1893. Anton 
Maria Xanoni (1862-1915), një tjetër jezuit dhe figurë e njohur letrare  
e kohës i kreu studimet në po të njëjtin institucion në vitet 1890-1892. 
Pasi i mbaroi ato, Xanoni u kthye në Shkodër dhe filloi të japë mësim në 
Kolegjin Saverian, një nga institucionet më kryesore të edukimit asokohe 
në Shqipëri. Një linguist i shkëlqyer, shkrimtar dhe mjeshtër i retorikës, 
Xanoni mbahet mend sidomos për përgatitjen e rregullave të shkrimit të 
dialektit verior të gjuhës shqipe. Ai përgatiti gjithashtu një gramatikë të 
shqipes. Ndre Mjeda ishte bashkëthemeluesi i shoqatës kulturore Agimi,  
e cila kishte si qëllim përhapjen e përdorimit të shqipes si gjuhë letrare. Në 
funksion të këtij qëllimi 
Mjeda bëri thirrje për 
krijimin e një gjuhe shqipe 
të pastruar nga huazimet 
prej gjuhëve të huaja. Ai 
krijoi një alfabet të ri,  
i cili kombinonte shkronjat 
latine me disa shenja 
diakritike të huazura nga 
kroatishtja. Ky variant 
nuk gjeti mbështetjen  
e shumicës së shqiptarëve. 
Një lidhje e fortë midis 
shqiptarëve katolikë dhe 
Polonisë ishte Françishek 

Karol Bzhozovski hyn tek 
figurat më të ndritura polake 
që prehen në Varrezën 
Llyçakiv në Lviv, e cila është 
një nga varrezat më të vjetra 
dhe më të mëdha në Evropë.

Ipeshkëvi Françishek Malçinjski 
u lind në një familje uniate 
(greko-katolike) në zonën 

kufitare midis Polonisë dhe 
Ukrainës.
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Malçinjski (Franciszek Malczyński) (1829-1908), një klerik polak, i cili 
shërbeu si ipeshkëv i Lezhës nga viti 1870 deri në vdekje. Ai zgjodhi të 
jetojë në fshatin Kallmet dhe në saje të udhëtimeve të shpeshta në dioqezën 
e vet ishte shumë popullor midis malësorëve shqiptarë katolikë. Pas vdekjes 
ai u varros me nderime në Kallmet.
 Priftërinjtë katolikë polakë kontribuuan gjerësisht edhe në rritjen  
e dijes mbi Shqipërinë në Poloni. Shembulli më spektakolar është ndoshta 
At Marçin Çerminjski (Marcin Czermiński) (1860-1931), i cili në vitin 1982 
udhëtoi përmes Shqipërisë Veriore e Qendrore dhe shkroi udhëpërshkrimin 
e parë mbi Shqipërinë në gjuhën polake. Ky libër titullohet Shqipëria. 
Përshkrime etnografike, kulturore dhe fetare (Albania. Zarysy etnograficzne, 
kulturalne i religijne) dhe u botua në Krakov në vitin 1893. Përveç këtij 
udhëtimi, Çerminjski vizitoi edhe Bosnjën, Malin e Zi dhe Maqedoninë. 
Vëzhgimet e bëra gjatë këtyre udhëtimeve ai i botoi nëpër artikuj dhe në 
libra të ilustruara me pamje të shumta, ku përshkruante vendet në fjalë. 
Këto shkrime vazhdojnë ta ruajnë vlerën e tyre edhe sot si dokumente 
interesante dhe të vlefshme për sa i përket etnografisë së Ballkanit në atë 
periudhë.

III. Polonia dhe Ballkani Perëndimor në 
shekullin e shkurtër të 20-të

 Gjatë të ashtuquajturit shekullit të shkurtër të 20-të (1918-
1989) Polonia përjetoi shumë ndryshime dramatike. Ky shekull nisi me 
rimëkëmbjen e pavarësisë (1918), luftëra me fqinjët si p.sh. me Rusinë 
bolshevike (1918-1922), një periudhë të shkurtër demokracie (1918-1926) 
dhe më pas me një regjim autoritar (1926-1939). Polonia e mëvetësishme 
ishte dy herë më e vogël sesa Bashkimi Polako-Lituanez në mesin e shekullit 
të 18-të. Pakicat kombëtare përbënin gati 35% të popullsisë së saj. Gjatë 
periudhës midis dy luftërave botërore vendi u përpoq të arrinte nivelin 
ekonomik të Evropës Perëndimore, por rezultatet nuk ishin tërësisht të 
kënaqshme dhe kjo për shkak të disa pengesave. Këtu mund të përmenden 
luftërat ekonomike ose tensionet me shtetet fqinje, ndikimi i Luftës së 
Parë Botërore në infrastrukturën ekonomike, ndasitë rajonale të krijuara 
për shkak të copëtimit të vendit gjatë robërisë, si dhe struktura shoqërore 
postfeudale, e cila ndikonte ndjeshëm në sistemin politik të kohës. Polonia 
u përball gjithashtu me pasojat e përçarjes etnike midis shumicës polake 
dhe pakicave kombëtare. Këto grupe shpesh margjinalizoheshin e bile 
edhe diskriminoheshin nga institucionet shtetërore. Në vitin 1939 Polonia 
u pushtua nga Gjermania naziste dhe nga Bashkimi Sovjetik dhe si rezultat 
i politikave kriminale dhe aktivitetit gjenocidal të okupatorëve humbi 
gjashtë milionë qytetarë të vet (duke përfshirë këtu tre milionë njerëz me  
origjinë hebraike). Gjermania naziste ishte përgjegjëse për shumicën  
e këtyre veprimeve, sidomos kur bëhet fjalë për Holokaustin. Shtypja e 
Kryengritjes së Varshavës në vitin 1994 nga ana e Berlinit përbën një nga 
krimet më mizore në historinë moderne. Njëkohësisht, gjatë dhe pas luftës 
grupe të ndryshme etnike, të cilat jetonin në territorin polak, u angazhuan 
në konflikte të ndryshme të armatosura. Rezultat i këtyre veprimeve ishin 
shpesh krime lufte, spastrimi etnik dhe akte gjenocidale. Për më tepër, 
një numër polakësh dhe njerëzish të kombësive të tjera u përfshinë në 
mënyrë aktive në Holokaust. Si rezultat i Luftës së Dytë Botërore, Polonia 
humbi gjysmën e territorit të saj në lindje në favor të Bashkimit Sovjetik. 
Ndërkaq, një e treta e territorit të saj tani përbëhej nga tokat e fituara në 
perëndim nga Gjermania naziste. Struktura etnike e Polonisë gjithashtu 
ndryshoi në mënyrë dramatike, pasi ajo u kthye në një nga vendet etnikisht 
më homogjene në Evropë. Pas luftës, pushtimi i dytë sovjetik i imponoi 

Kjo pamje e rrallë e Shkodrës, asokohe e shtrirë në brigjet e lumenjve Drin dhe Kir, 
u botua në librin e Marçin Çerminjskit.



29

Polonisë komunizmin. Regjimit të ri iu desh të përballej vazhdimisht me 
mungesën e mbështetjes në popull. Në vitet e para autoritetet komuniste 
zbatuan një politikë të ngurtë të industrializimit dhe urbanizimit të detyruar 
dhe të shpejtë. Kjo u shoqërua me zhvillimin e arsimit, i cili solli përparim 
shoqëror tek masat e gjera. Sidoqoftë, probleme të ndryshme strukturore 
brenda sistemit komunist rezultuan gjithnjë e më shpesh me kriza të 
rregullta e sidomos me prapambetje ekonomike të Polonisë në krahasim me 
vendet kapitaliste të Evropës Perëndimore. Këto probleme të funksionimit 
të tregut inkurajuan protesta, ndryshime të kursit politik dhe zhvillimin  
e një opozite demokratike, e cila fitoi mbështetjen e përgjithshme të masave 
në fillim të viteve 80-të, çka u materializua me krijimin e lëvizjes Solidaritet 
(Solidarność). Ky faktor, i ndërthurur edhe me krizën e përgjithshme 
brenda bllokut sovjetik, shkaktoi rënien e sistemit komunist në Poloni në 
vitin 1989.
 Ngjashëm si në rastin e Polonisë, Lufta e Parë Botërore shkaktoi 
shkatërrime masive dhe vuajtje njerëzore edhe në Ballkanin Perëndimor, 
sidomos në Serbi. Në vitet 1918-1920 dy shtete të reja lindën nga ky konflikt 
në këtë rajon. Ato ishin Jugosllavia (e quajtur fillimisht Mbretëria e Serbëve, 
Kroatëve dhe Sllovenëve) dhe Shqipëria, e cila për shkak të ndasive të 
brendshme dhe ndërhyrjeve nga jashtë gjatë viteve 1912-1920 nuk ia doli 
mbanë të funksiononte si një shtet i mirëfilltë. Të dyja vendet u përballën 

Lufta e Parë Botërore i dha fund epokës së perandorive në Evropën Qendrore. 
Shpejt pas mbarimit të saj nisi epoka e shteteve kombëtare.

“Gdanjsk në vitet tetëdhjetë,
Radhë për gazeta
Sindikata të pavarura
Komitete për t’u mbrojtur” 

Azra, “Poljska u mome srce” (Polonia në zemrën time)

me periudha të shkurtra të demokracisë dhe monarki autoritare, 
përvoja të dhimbshme gjatë Luftës së Dytë Botërore (sidomos në rastin 
e Jugosllavisë) dhe pastaj me regjime komuniste. 
 Autoriteteve jugosllave iu desh vazhdimisht të përballen me problemin 
e lëvizjeve të armatosura të rezistencës së kombësive të ndryshme në 
një shtet multietnik nën dominimin e serbëve. Gjatë Luftës së Dytë 
Botërore pasojat e këtyre tensioneve, resentimentet dhe aspiratat  
e ndryshme kombëtare u bënë burimi kryesor i konflikteve midis 
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kombeve jugosllave. Ato u shoqëruan me spastrime etnike, krime lufte dhe 
gjenocid, ku me përmasa më të mëdha ishte ai i kryer nga fashistët kroatë 
kundër serbëve. Njëkohësisht, Lufta e Dytë Botërore u kthye shpejt në një luftë 
civile midis forcave partizane komuniste dhe kundërshtarëve të tyre, duke 
u pasuar me represion masiv kundër forcave antikomuniste në periudhën  
e pasluftës. Numri i jugosllavëve që humbën jetën në këto konflikte e tejkalon 
vlerën e 1,2 milion dhe, në ndryshim nga Polonia, shumica dërrmuese  
e këtyre viktimave u vranë nga bashkëqytetarët e vet. Shqipëria u pushtua 
gjithashtu nga forcat e Boshtit, por aty lufta u përjetua në një mënyrë tjetër. 

Kjo ndodhi për shkak të inkorporimit të territoreve të gjera të Jugosllavisë 
Jugore në Mbretërinë e Shqipërisë, një shtet kukull i kontrolluar nga Italia 
fashiste. Numri i vdekjeve në Shqipëri gjatë luftës dhe pas mbarimit të saj 
ishte proporcionalisht shumë herë më i vogël sesa në Jugosllavi dhe aq më 
tepër në krahasim me Poloninë. Pas mbarimit të luftës regjimit komunist në 
Jugosllavi iu desh të përballej me një sërë çështjesh kombëtare. E megjithatë, 
niveli i mbështetjes së regjimit komunist jugosllav nga ana e masave ishte 
shumë i lartë dhe zgjati shumë më tepër sesa në krahasim me Poloninë. 
Kjo erdhi sidomos si rrjedhojë e mbrojtjes së pavarësisë politike nga ana  
e Beogradit, liberalizimit gradual edhe pse të kufizuar të sistemit politik, si 
dhe suksesit ekonomik, i cili zgjati deri në fund të viteve 70-të. Megjithatë, 

erozioni i shtetit, i cili u shfaq gjatë viteve 80-të dhe u rrit bashkë me rënien 
e komunizmit në fillim të viteve 90-të, çoi në shpërthimin e luftërave, 
efekti i të cilave ishte shpërbërja e Jugosllavisë dhe krijimi i shteteve të reja 
kombëtare. Shqipëria komuniste, ngjashëm me Jugosllavinë, ia doli mbanë 
ta ruante pavarësinë e vet nga dominimi i jashtëm, por në një mënyrë të 
ndryshme nga Jugosllavia dhe Polonia. Regjimi shqiptar ruajti formën  
e një sistemi stalinist deri në mesin e viteve 80-të. Ndërkohë që në Jugosllavi 
opozita demokratike ishte më e dobët sesa ajo në Poloni, në Shqipëri ajo 
gati nuk ekzistonte. 
Hapi i modernizimit të Shqipërisë dhe Jugosllavisë gjatë periudhës midis dy 
Luftërave Botërore ishte i ngadaltë për shkak të pengesave infrastrukturore, 
mungesës së investimeve dhe prapambetjes së përgjithshme. Distanca që 
ndante Shqipërinë nga Evropa Perëndimore ishte më e madhe sesa ajo që 
ndante Jugosllavinë. Pas Luftës së Dytë Botërore autoritetet komuniste si 
në Jugosllavi ashtu edhe në Shqipëri ia dolën mbanë t’i jepnin një shtysë të 
ndjeshme modernizimit të të dyja vendeve. Megjithatë, për shkak të natyrës 
totalitare të regjimit të vet Shqipëria shpejt filloi të çalojë në krahasim me 
pjesën tjetër të Evropës. Ndërkohë, Jugosllavia komuniste ia doli mbanë 
të konkurrojë me Perëndimin deri aty nga fundi i viteve 70-të. Natyra  
e kontakteve të ndërsjella midis Polonisë dhe Ballkanit Perëndimor 
ndryshoi në mënyrë radikale pas Luftës së Parë Botërore. Ato u bënë shumë 

Mbreti Zog I ishte i pari kryetar i shtetit shqiptar që vizitoi Poloninë. Pasi la Shqipërinë 
në prag të pushtimit italian në vitin 1939, ai kaloi disa javë në Varshavë dhe qëndroi 
në hotelin “Europejski”, njërin nga më me emër dhe luksoz në kryeqytetin polak.

Në nëntor të vitit 1965, Vlladisllav Gomullka (Władysław Gomułka) dhe Juzef Cirankieviç  
(Józef Cyrankiewicz), udhëheqësit e Polonisë komuniste, vizituan Shkupin së bashku 
me marshallin Josip Broz Tito. Të dyve atyre iu akordua titulli “Qytetar Nderi i Shkupit”
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më të institucionalizuara dhe shpesh organizoheshin nga shtetet përkatëse. 
Mbi të gjitha, ato u bënë pjesë e normave dhe rregullave të marrëdhënieve 
moderne diplomatike. Pas vendosjes së regjimeve komuniste në të gjithë 
rajonin pas vitit 1945, si Polonia ashtu edhe Ballkani Perëndimor (me 
përjashtim të Greqisë) u bënë pjesë e të ashtuquajturit Blloku Lindor. 
Për rrjedhojë, ai u gjend nën ndikimin e drejtpërdrejtë sovjetik dhe u bë 
pjesë e planeve të Moskës në lidhje me Luftën e Ftohtë. Së pari Jugosllavia 
(1948/1949) dhe më vonë Shqipëria (1960) u shkëputën prej dominimit 
sovjetik. Ndërkohë që çështje të ndryshme me karakter ideologjik, apo të 
lidhura me ndikimin sovjetik vazhduan të ishin të pranishme gjatë gjithë 
periudhës komuniste, të dyja këto shtete gëzuan marrëdhënie pak a shumë 
të mira me Varshavën zyrtare.

Institucione shtetërore dhe ideologji në periudhën 
midis dy Luftërave Botërore
 
 Polonia lidhi marrëdhënie diplomatike me Mbretërinë e Serbëve, 
Kroatëve dhe Sllovenëve në qershor të vitit 1919. Ky akt përputhej me 
udhëzimet që iu dhanë Erazm Pilzit (Erazm Piltz), ambasadorit të parë të 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë, në të cilat theksohej se: “Në Gadishullin 
Ballkanik, duhet të ndërmerren përpjekje për të krijuar dhe konsoliduar 
ndikimin e shtetit dhe kulturës polake jo vetëm në trojet e sllavëve jugorë 
dhe perëndimorë, por edhe në vendet e tjera të gadishullit”. Marrëdhëniet 
dypalëshe midis dy vendeve gjatë periudhës midis dy Luftërave mund 
të quhen perfekte. Polonia kishte lidhje të mira edhe me Shqipërinë, 
megjithëse marrëdhëniet diplomatike u lidhën zyrtarisht vetëm në vitin 
1937. Kjo ndodhi, kur Vlladisllav Gynter-Shvarcburg (Władysław Günther-

Schwarzburg), një diplomat i njohur polak, ish-ambasador 
në Beograd dhe që asokohe mbante postin e ambasadorit të 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë në Athinë, mori akreditimin 
për kryerjen e të njëjtit funksion edhe në Shqipëri.
Gjatë periudhës midis dy Luftërave Polonia e realizonte 
nganjëherë politikën e jashtme të saj me mjete novatore 
dhe jokonvencionale. Kështu për shembull, Varshava 
e përdorte komunitetin e tatarëve si një urë lidhëse me 
bashkësitë islame kudo në botë, duke përfshirë këtu edhe ato 
të Jugosllavisë. Kështu, myftiu i Polonisë, Jakub Shinkieviç 
(Jakub Szynkiewicz), e vizitoi disa herë Jugosllavinë. Në vitin 
1930 myftiu polak ishte i vetmi përfaqësues i një bashkësie 
islame të jashtme që mori pjesë në ceremoninë e emërimit 
të kryetarit të bashkësisë islame në Beograd. Shinkieviç  
u takua gjithashtu edhe me shumë përfaqësues të myslimanëve 
jugosllavë, të cilët vizituan Poloninë. Në këtë grup bënte pjesë 
edhe Smailaga Çemaloviç (Smailaga Ćemalović), kryetari  
i bashkisë së Mostarit. Myslimanët polakë studionin shpesh në 
shkollat fetare në Sarajevë. Ata botuan edhe librat e tyre në këtë 
qytet. Majori Aleksander Jeljasheviç (Aleksander Jeljaszewicz) 

Polonia, Jugosllavia dhe Shqipëria ishin të tria vende komuniste. 
Megjithatë, ato ndoqën rrugë të ndryshme në një Evropë të ndarë 
nga Lufta e Ftohtë.
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përbën një shembull tjetër të marrëdhënieve midis tatarëve polakë dhe 
Jugosllavisë gjatë periudhës midis dy Luftërave Botërore. Ai ishte komandanti  
i njësisë së fundit tatare në forcat e armatosura polake. Ky skuadron 
u dallua gjatë luftimeve me gjermanët në vitin 1939. Pas përfundimit 
të asaj fushate, Jeljasheviçit iu akordua titulli më i lartë ushtarak polak 
për heroizëm dhe kurajë në betejë, “Virtuti Militari”. Gjatë viteve  
20-të Jeljasheviç studioi në shkollën e kavalerisë në Jugosllavi dhe bile 
shërbeu për ca kohë në trupat jugosllave të ruajtjes së kufirit.
 Një figurë tjetër e rëndësishme dhe me ndikim në marrëdhëniet 
polako-jugosllave gjatë periudhës midis dy Luftërave Botërore ishte Julije 
Beneshiç (Julije Benešić) (1883-1957). Poet, shkencëtar dhe ish-drejtor 
i Teatrit Kombëtar të Zagrebit (1921-1926), ai u dërgua në Varshavë si 
delegat i plotfuqishëm i Ministrisë së Kulturës së Jugosllavisë dhe lektor  
i gjuhës kroate. Kjo gjë ishte e mundur, sepse ai njohu mirë polonishten 
dhe Poloninë gjatë studimeve të veta në Krakov. Ai filloi botimin e serisë 
Biblioteka Jugosllave, në të cilën deri në fillim të Luftës së Dytë Botërore  
u botuan 13 libra të ndryshëm. Pas kthimit në Jugosllavi ai përktheu vepra të 
Adam Mickieviçit, Juliush Sllovackit (Juliusz Słowacki), Stefan Zheromskit 
(Stefan Żeromski), Henrik Shienkieviçit dhe Vlladisllav Rejmontit 
(Władysław Reymont) në gjuhën serbo-kroate. Ndërkohë, shumë artistë 
të shquar jugosllavë ndoqën nga afër zhvillimet artistike në Poloni. 

Kështu, Ivan Meshtroviçi 
(Ivan Meštrović), skulptori 
jugosllav me famë botërore, 
fitoi konkursin për përgatitjen  
e monumentit përkujtimor 
në Varshavë kushtuar Juzef 
Piusudskit dhe fitores së tij  
kundër bolshevikëve. Sipas  
planeve statuja e marshallit 
mbi kalë me një hark triumfal 
në sfond do të vendosej në 
qendër të qytetit. Shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore e pamundësoi 
realizimin e këtij projekti artistik. Në po të njëjtin vit Antun Augustinçiçi 
(Antun Augustinčić), një skulptor tjetër i shquar jugosllav, mbi bazën  
e porosisë së bërë nga Shoqata e Silezisë së Sipërme përgatiti një monument 
të Pilsudskit. Për shkak të luftës statuja tashmë e derdhur në bronz nuk 
mbërriti në Poloni në vitin 1939. Ajo u dërgua në Katovice vetëm në vitin 
1990.
Josef Stshigovski (Josef Strzygowsky) (1862-1941), një historian arti  
i shquar austriak me origjinë polake, luajti një rol kyç në promovimin  
e veprës së Meshtroviçit nëpër Evropë. Ai ishte një admirues i madh i artit 
të sllavëve jugorë. Stshigovski u lind dhe u rrit në Bielsko-Bialla (Bielsko-
Biała) në jug të Polonisë. Ai ishte mësuesi i Kosta Strajniçit (Kosta Strajnić), 
një historiani arti serb, i cili ndihmoi për konsolidimin e pozicionit të 
Meshtroviçit në qendër të skenës artistike jugosllave gjatë periudhës 
midis dy Luftërave Botërore. Strajniçi e vizitoi Poloninë disa herë dhe bëri 
hulumtime në Krakov dhe në Varshavë.

Gjenialiteti i Ivan Meshtroviçit (Ivan Meštrović), skulptorit më të madh jugosllav,  
u vlerësua edhe në Poloninë e midis dy Luftërave Botërore. Lufta e Dytë Botërore ia 
mohoi atij shansin për realizimin e disa monumenteve në Varshavë.

Më në fund, në vitin 1998 
monumenti i Piusudskit mbi 

kalë, vepër e skulptorit Antun 
Augustinçiç, u vendos mbi një 

piedestal gjashtëmetërsh në 
qendër të qytetit Katovice.
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Etnografë dhe gjeologë

 Studimet sllave në Poloni ishin tashmë të institucionalizuara dhe 
shpejt bashkëpunimi dypalësh u konkretizua me projekte shkencore dhe 
hulumtime në terren. Kështu, Mieçisllav Mallecki (Mieczysław Małecki) 
(1903-1946), një gjuhëtar i ri në moshë dhe premtues, i kaloi vitet 1927-1929 
në Jugosllavi. Ai studioi dialektet e gjuhës maqedonase në Maqedoninë  
e Egjeut (Greqi). Dy fshatrat, në të cilat Mallecki bëri hulumtime quheshin 
në maqedonisht Suhe dhe Visoka, ndërsa sot në greqisht quhen Sohos dhe 
Ossa. Studimi i tij i titulluar Dy dialekte maqedonase (Suha dhe Visoka 
në provincën e Selanikut) [Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka  
w Sołuńskiem)] është jo vetëm një nga fjalorët më të kompletuar të 
dialekteve të maqedonishtes, por me të vërtetë ai provon se maqedonishtja 
është një gjuhë e pavarur sllave, e shtrirë midis gjuhëve serbe dhe bullgare. 
 Ndoshta arritjet më të mëdha shkencore i pati Juzef Obrembski 
(Józef Obrębski) (1905-1967). Një etnolog, sociolog dhe specialist në 
fushën e studimeve sllave, ai i kreu studimet e doktoraturës në Londër 
nën drejtimin e Bronisllav Malinovskit (Bronisław Malinowski). 
Hulumtimet kryesore në terren ai i kreu gjatë viteve 1932-1933, duke  
u kufizuar kryesisht në pjesën qendrore të Maqedonisë Veriore të sotshme. 
Obrembski dokumentoi strukturat shoqërore, lidhjet e gjakut, familjet dhe 
bashkësitë fshatare, praktikat fetare, mjekësinë popullore dhe ritet magjike 
të kësaj zone. Shënimet e tij të terrenit u ruajtën deri vonë ose në formën  

e dorëshkrimeve ose të shtypura me 
makinë. Një studim i përfunduar 
mbi praktikat magjike dhe lidhjen 
e tyre me sistemin e familjeve në 
këtë pjesë të vendit u shkatërrua 
gjatë Kryengritjes së Varshavës. 
Fatmirësisht, shkrimet e tij u botuan 
së fundi dhe sipas të gjitha 
gjasave do të shërbejnë si një 
pikë referimi kyç për kërkimin 

antropologjik jo vetëm mbi Maqedoninë Veriore, por mbi Ballkanin në 
tërësi. Obrembski krijoi gjithashtu një koleksion të mrekullueshëm prej 
disa qindra fotografish, duke shpëtuar për historinë festimet tradicionale 
të maqedonasve (pagëzimet, varrimet, festat, dasmat etj.). Negativët  
e këtyre fotografive i mbijetuan shkatërrimit të qytetit gjatë Kryengritjes së 
Varshavës të groposura në kuti metalike në një kopsht.
 Për shkak të një periudhe të gjatë pasigurie për sa u përket 
marrëdhënieve bilaterale si dhe nivelit të ulët të studimeve albanologjike në 
Poloni, Shqipëria nuk përbënte një destinacion të shpeshtë për shkencëtarët 
polakë. Megjithatë, Mbreti i shqiptarëve, Zogu I, u bë i famshëm në Poloni. 
Shtypi polak e paraqiste atë si një sundimtar ekstravagant, gati-gati oriental. 
Gjithsesi, gazetarët polakë shkruanin edhe për përpjekjen e Zogut për 
të modernizuar vendin e vet dhe përballjen e tij me ndasitë fisnore dhe 
prapambetjen ekonomike. Ndoshta, popullariteti i tij vinte si njëfarë 
reflektimi në kontekstin e përpjekjeve polake për t’u modernizuar gjatë 
po të njëjtës periudhë. Në vitin 1934, piktori i famshëm, shkrimtari dhe 
filozofi, Stanisllav Ignaci Vitkieviç (Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-
1939), i njohur më tepër me pseudonimin Vitkaci (Witkacy), pikturoi një 
portret të inxhinierit polak Antoni Krahelski në një pozë të ngjashme me 
pamjen e Mbretit Zog I. Portreti titullohet “Mbret Laluś Zogu”, duke iu 
referuar kështu figurës së Zogut dhe pseudonimit të Krahelskit, Lalush 
(Laluś), që mund të përkthehet nga polonishtja si një “djalë bukurosh”.

Libri i Malleckit është një studim gjuhësor, 
por edhe një koleksion origjinal 
përrallash dhe rrëfenjash popullore 
maqedonase.

“Obrembski njihej në fshat si Josif dhe banorët e pëlqenin me të vërtetë.”  
Ariton Veselinovski.
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 Megjithatë, duhet theksuar fakti që shkencëtari polak, Stanisllav 
Zuber (Stanisław Zuber) (1883-1947) bëri emër në Shqipëri gjatë periudhës 
midis dy Luftërave Botërore, duke hedhur themelet e gjeologjisë moderne 
shqiptare, mineralogjisë dhe kërkimit të mineraleve. Zuberi u lind në Lviv 
dhe ishte i biri i Rudolf Zuberit (1858-1920), një gjeologu, eksploratori 
dhe inxhinieri të njohur dhe të respektuar polak. Pas një takimi gjatë një 
konference në Madrid, ai fillimisht u ftua dhe më vonë u punësua nga AIPA 
(Agjencia Italiane e Naftës në Shqipëri) për të filluar kërkime në Shqipëri. 
Gjatë viteve 1927-1935 ai punoi intensivisht në jug të Shqipërisë dhe zbuloi 
dy fusha naftëmbajtëse në Kuçovë dhe në Patos. Ai u vendos përfundimisht 
në Shqipëri në vitin 1935 dhe filloi realizimin e një projekti të zgjeruar 
shkencor mbi gjeologjinë e Shqipërisë, si dhe mbi rezervat e naftës, gazit 
natyror, bitumit natyror, mineraleve dhe ujit të pijshëm. Ndër punët e tij më 
të rëndësishme mund të veçohet përgatitja e tri hartave tejet të hollësishme 
të Shqipërisë (tektonike, gjeologjike dhe e pasurive minerale). Ai përgatiti 
gjithashtu edhe 450 harta më të vogla të rajoneve të ndryshme të vendit. Në 
vitin 1947, si rezultat i presionit nga ana e komunistëve jugosllavë dhe në 
kuadrin e një vale të re represioni nga ana e autoriteteve komuniste shqiptare, 
Zuberi u arrestua nën akuzën e rreme për sabotazh dhe spiunazh. Ai vdiq 
atë vit si pasojë e torturave dhe eshtrat e tij nuk u gjetën kurrë. Një nga 
shkrimtarët më të shquar shqiptarë të gjysmës së dytë të shekullit të 20-të, 
Petro Marko (1913-1991), ishte dëshmitar  
i vdekjes së Zuberit dhe në kujtimet e veta 
dha një dëshmi tronditëse për ditët e fundit 
të tij. Vetëm pas rënies së komunizmit Zuberi 
u rehabilitua plotësisht, duke marrë nderime 
të plota dhe tërësisht të merituara. Atij iu 
akordua medalja Martir i Demokracisë nga 
Presidenti i Shqipërisë. Qyteti i Kuçovës 
i dha titullin “Qytetar Nderi” dhe aty  
u ndërtua një muze, i cili përkujton jetën 
dhe veprën e këtij shkencëtari të madh.
 

Urbanistë, piktorë dhe poetë

 Periudha pas Luftës së Dytë Botërore përbën ndoshta kapitullin 
më intensiv të marrëdhënieve midis Jugosllavisë dhe Polonisë. Gjeste 
simbolike u bënë qysh në ditët e para të pasluftës. Gjatë viteve 1945-1950, 
rruga “Foksal”, një rrugë e vogël dhe piktoreske në qendër të Varshavës, 
mbajti emrin e Brigadës Jugosllave të Punës. Ky akt nderonte të rinjtë, të 
cilët u dërguan nga autoritetet jugosllave për të ndihmuar në rindërtimin 
e kryeqytetit polak. Me gjithë vështirësitë ekonomike, me të cilat u përball 
gjatë viteve të para të pasluftës, Polonia pranoi gati 15 mijë refugjatë nga 
lufta civile në Greqi. Në këtë grup bënin pjesë rreth 3500 fëmijë. Një numër 
i madh i këtyre refugjatëve i përkisnin etnisë maqedonase. Shumica e tyre 
më vonë u zhvendos në Jugosllavi, por një mori vendosi të qëndrojë në 
Poloni për shkak të martesave të përziera. 
 Duke ndjekur modele të krijuara qysh nga periudha midis dy 
Luftërave Botërore, shumë vepra të shkrimtarëve jugosllavë u përkthyen 
në gjuhën polake. Në rastin e shkrimtarëve maqedonas, kjo ishte hera  
e parë që veprat e tyre përktheheshin në polonisht. Një nga tekstet kyç që 
ndikoi në rritjen e opozitës së majtë antikomuniste në Poloni ishte Klasa  
e re (Nova klasa) e Milovan Gjilasit (Milovan Đilas). Veprat e shkrimtarëve 
polakë u përkthyen gjithashtu në gjuhët e folura në Jugosllavi. Në rastin 

e Çesllav Milloshit (Czesław Miłosz), kjo gjë ndodhi në 
kundërshtim me dëshirat e autoriteteve komuniste polake. 
Poetët polakë Tadeush Ruzheviç (Tadeusz Różewicz) (1987) 
dhe Adam Zagajevski (Adam Zagajewski) (2018) u nderuan 
me Kurorën e Artë, çmimin më të lartë që jepet gjatë 
Mbrëmjeve Poetike të Strugës. Është ky njëri prej çmimeve 
poetike më të rëndësishme në Evropë.
 Pa dyshim, kontributi më i rëndësishëm polak 
gjatë kësaj periudhe ishte përfshirja e urbanistëve 
polakë në procesin e rindërtimit të Shkupit pas tërmetit 
shkatërrues të 26 korrikut 1963. Pjesa dërrmuese  
e qytetit u kthye menjëherë në gërmadhë, duke lënë pas 1100 
të vdekur dhe më shumë se 200 mijë banorë të pastrehë. 
Figura qendrore e këtij projekti ishte Adolf Çiborovski (Adolf 
Ciborowski) (1919-1987), i cili u zgjodh administrator 
i Planit Urban për Rindërtimin e Shkupit në kuadrin e OKB-

Në vitin 2011, gjatë inaugurimit të bustit të Stanis-
llav Zuberit në Kuçovë, presidenti shqiptar Bamir 

Topi i akordoi atij pas vdekjes Urdhrin “Nënë 
Tereza”.
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së (UN Skopje Urban Plan Project). Ai mblodhi një grup specialistësh, ku 
bënin pjesë urbanistë, arkitektë, ekonomistë, sociologë dhe statisticienë, 
nga më të njohurit në Varshavë. Në krye të grupit u emërua arkitekti dhe 
urbanisti Stanisllav Jankovski (Stanisław Jankowski) (1911-2002), i cili 
luajti një rol tejet të rëndësishëm në procesin e rindërtimit të Varshavës 
pas Luftës së Dytë Botërore. Grupi i specialistëve përgatiti planin urban 
për rindërtimin e Shkupit. Brenda kuadrit të ndihmës polake për Shkupin, 
Shoqata e Arkitektëve të Polonisë organizoi një konkurs për projektin  
e Muzeut të Artit Bashkëkohor në Shkup. Këtë konkurs e fituan tre arkitektë 
nga Varshava: Vacllav Kllyshevski (Wacław Kłyszewski) (1910-2000), Jezhi 
Mokshinjski (Jerzy Mokrzyński) (1909-97) dhe Eugeniush Viezhbicki 
(Eugeniusz Wierzbicki) (1909-91). Tre arkitektët njiheshin si “Tigrat”. Ky 
emërtim lindi si rezultat i një shakaje, kur Aleksandra Vejhert (Aleksandra 
Wejchert) (1921-1995) një piktore dhe artiste e njohur për grafikat e saj, 
në derën e studios së tyre vari një vizatim, ku paraqiteshin tre tigra që 
shqyenin konkurrentët e tyre në konkurset arkitekturale. Në fakt, ata janë 
autorët e disa prej godinave më të rëndësishme të arkitekturës moderniste 
në Poloni. Nga ana tjetër, Jankovski, nën pseudonimin “Agaton”, mori pjesë 
aktive në lëvizjen e rezistencës polake gjatë Luftës së Dytë Botërore si dhe 
në Kryengritjen e Varshavës. Pas mbarimit të luftës ai u kthye në Poloni 
dhe u angazhua menjëherë në procesin e rindërtimit të Varshavës. Grupi  

i specialistëve polakë punoi për dy vjet në Shkup dhe luajti një rol thelbësor 
në formimin e fytyrës së re urbane të qytetit. Ndërkohë, tre arkitektët 
polakë përgatitën planin e godinës së re të Muzeut të Artit Bashkëkohor 
(MoCA) në Shkup. Në shenjë solidariteti, artistë nga e gjithë bota i dhuruan 
veprat e tyre muzeut të sapondërtuar. Në këtë fushatë pjesëmarrës ishin 
edhe artistët polakë. Për rrjedhojë, MoCA zotëron një koleksion unik të 
artit bashkëkohor polak. Sot në Shkup, një rrugë mban emrin e Adolf 
Çiborovskit, ndërsa një pjesë e veprave polake nga koleksioni i MoCA-s  
u paraqit gjatë një ekspozite në Krakov në vitin 2019. Ekspozita  
u organizua nga Qendra Ndërkombëtare e Kulturës (MCK). Si pjesë  
e këtij projekti MCK-ja botoi edhe një album.

 Një fenomen i ri gjatë kësaj periudhe ishte turizmi masiv në të 
dyja drejtimet. Kjo gjë ndodhte edhe pse ekzistonin vështirësi për marrjen  
e pasaportave ose vizave. Ky interesim çoi në përgatitjen e shumë 
udhëzuesve turistikë, librave me përshkrime udhëtimi dhe publikimeve të 
tjera me temë kulturën e të dyja zonave. Mund të hasen edhe shenja të tjera 
solidariteti me ngjyrime politike. Kështu p.sh., në vitin 1982 grupi i njohur 
jugosllav i rock-ut Azra regjistroi këngën Polonia në zemrën time (Poljska 
u mome srcu), e cila i referohej lindjes dhe rritjes së lëvizjes së Solidaritetit 
në Poloni. Një vit më vonë po i njëjti grup regjistroi këngën Pranvera vjen 

Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup ka një koleksion prej 200 veprash të dhuruara 
nga 135 artistë polakë, ku hyjnë Jan Cibis (Jan Cybis), Jan Tarashin (Jan Tarasin), 
Jezhi Novoshielski (Jerzy Nowosielski) dhe Tadeush Kantor (Tadeusz Kantor).

Përvoja e urbanistëve polakë gjatë rindërtimit të Varshavës pas Luftës së Dytë 
Botërore u bë shumë e vlefshme gjatë punës së tyre në Shkup.
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më 13 dhjetor (Proljeće je u 13 Decembru) si reagim ndaj shpalljes së 
gjendjes së luftës në Poloni më 13 dhjetor 1981.
 Marrëdhëniet polako-shqiptare ndoqën një rrugë tjetër për shkak 
të natyrës së ashpër të regjimit komunist shqiptar dhe izolimit të tij si pasojë 
e vendimit për të hedhur poshtë kontrollin sovjetik në 1960. Përpara këtyre 
ndryshimeve specialistët polakë ftoheshin shpesh të punonin në Shqipëri 
dhe ata ishin shumë të vlerësuar nga autoritetet dhe njerëzit njëkohësisht. 
Shumë pjesëtarë të elitës shqiptare të pasluftës u edukuan në Poloni. Mund 
të përmendet këtu si shembull matematikani Osman Kraja, i cili në vitet 
1981-1988 ishte rektor i Universitetit të Tiranës. Mbi të gjitha shumë të 
vlerësuara ishin teknologjia dhe makineritë polake. Kërkesa për lloje të tilla 
të ndihmës polake nuk reshti edhe pas thyerjes së vitit 1960. Makinat nuk 
ishin një gjë e shpeshtë në rrugët e Shqipërisë komuniste. Gjithsesi, nëse 
shfaqej ndonjë e tillë, shanset ishin që ajo të ishte makinë e prodhimit polak, 
një “Varshava”, “Nisa”, “Zuk” dhe më vonë “Fiat 125P”. Deri në vitin 1960 
Shqipëria shihej si një aleate e ngushtë e Polonisë dhe një pjesë interesante 
dhe tërheqëse e bllokut të sapoformuar të “demokracive popullore”. 
Shprehje e këtij interesimi ishte udhëtimi që në fund të viteve 40-të bëri në 
Shqipëri Ana Milska (Anna Milska) (1909-1987), një filologe polake, e cila 
u bë e njohur si përkthyese nga gjuha gjermane në polonisht dhe botuese 
e përrallave. Mbresat e saj nga qëndrimi në Shqipëri ajo i përmblodhi në 
një libër udhëtimi të titulluar Shqipëria – atdheu i shqiponjave të maleve 
(Shqiptarija – ojczyzna górskich orłów), i cili u botua në vitin 1950. Pak  
a shumë në të njëjtën kohë, për Shqipërinë filloi të interesohej në mënyrë 
intensive Stanisllav Kshishtallovski (Stanisław Krzyształowski) (1903-
1990), një piktor polak, i cili për disa kohë në fillim të viteve 50-të bile 
edhe jetoi në Shqipëri. Në punën e vet Kshishtallovski tregoi një admirim 
të veçantë për peizazhet malore. Ai pikturoi një seri peizazhesh shqiptare 
dhe i paraqiti ato gjatë një ekspozite të hapur në Tiranë në vitin 1955. Në 
kontrast me këtë, poezia e shkurtër, që Çesllav Milloshi shkroi në vitin 
1974 me titull Sundimtari i Shqipërisë (Władca Albanii), u frymëzua nga 
ashpërsia e komunizmit shqiptar. Në vitin 1972 nën kujdesin e autoriteteve 
komuniste u krijua standardi i ri letrar i gjuhës shqipe. I frymëzuar nga 
aspekti mekanik i ndërtimit të një gjuhe të re, nobelisti i ardhshëm në letërsi 
(1980) paraqiti vizionin e tij të fundit të botës poetike si dhe dorëheqjen  
e poetit. Kjo poezi u përkthye në shqip në vitin 2004. 

 Një fenomen komplet i ri ishin martesat e përziera polako-
shqiptare. Një rast i këtillë ishte martesa e piktorit të mirënjohur shqiptar 
Danish Jukniu (1934-2003) dhe të shoqes së tij, një mjeke pediatre të 
quajtur Danuta Koshçiushko (Danuta Kościuszko) (1935-1994). Ata  
u takuan në Krakov, ku Danishi studionte në Akademinë e Arteve të Bukura, 
ndërsa Danuta studionte mjekësi. Në vitin 1963, pas kalimit të pengesave të 
shumta biurokratike, Danuta iu bashkua të shoqit, i cili tashmë punonte si 
pedagog në Akademinë e Arteve në Tiranë, e filloi punë si mjeke pediatre. 
Ajo nuk hoqi dorë asnjëherë nga shtetësia polake dhe jetoi në Shqipëri mbi 
bazën e lejeqëndrimit. Njëkohësisht ajo nuk shkonte kurrë në ambasadën 
polake, duke evituar kështu akuzat se mund të ishte spiune. Akuza të këtilla 
nuk ishin aspak të rralla për ata që jetonin në martesa të përziera. Jeta  
e tyre u thërrmua në vitin 1976, kur, pasi pushteti komunist nisi fushatën 
e luftës kundër “liberalizmit në art”, Danishi, që tashmë ishte dekan  
i fakultetit të pikturës, u detyrua të lërë Tiranën dhe të fillojë punë si mësues 
vizatimi në një shkollë fillore në vendlindje, Shkodër. Danuta filloi punë si 
mjeke pediatre në spitalin e Shkodrës dhe shumë shpejt bëri emër si një 
nga mjeket më të përgatitura dhe të respektuara në qytet dhe rrethina. Jeta  
e disa mijëra fëmijëve që ajo shpëtoi gjatë punës së saj plot përkushtim për 
30 vjet, përbëjnë kontributin dhe trashëgiminë e saj.
Një nga gjuhëtarët kryesorë, që në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të  
u morën me gjuhën shqipe ishte Vacllav Çimohovski (Wacław Cimochowski) 
(1912-1982). Ai studioi në Vjenë nën drejtimin e Norbert Joklit (1877-
1942), njërit prej albanologëve më kryesorë të kohës. Çimohovski e mori 
titullin doktor i shkencave mbi bazën e një disertacioni, në të cilin analizoi 
të folmen e fshatit Dushman në Shqipërinë e Veriut. Ishte kjo analiza  
e parë e plotë e një nëndialekti të shqipes joletrare. Gjatë viteve si profesor 
në Universitetin Nikola Kopernik të Torunjit, ai përpiloi një teori mbi 
origjinën e mundshme të gjuhës shqipe dhe zhvillimin historik të saj. 
Burimin e shqipes ai e shihte diku në trekëndëshin midis Nishit, Shkupit 
dhe Sofies. Edhe pse mbetet objekt debatesh nga shumë gjuhëtarë kjo teori 
vazhdon të jetë burim për kërkime të mëtejshme shkencore. Në po këtë 
periudhë vazhdoi të zhvillohet edhe bashkëpunimi polako-jugosllav në 
fushën e studimeve sllave. Ai u mbështet mbi themelet solide të hedhura 
dhe institucionet e krijuara gjatë periudhës mids dy Luftërave Botërave. 
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IV. Polonia dhe Ballkani Perëndimor pas vitit 1989 

 Bashkë me rënien e komunizmit, vendosjen e rendit demokratik 
dhe reformat ekonomike, u hap ndoshta njëra nga epokat më të mira në 
historinë moderne të Polonisë. Kjo seri suksesesh i mundësoi vendit hyrjen 
në NATO në vitin 1999 dhe në Bashkimin Evropian në vitin 2004. Nga ana 
tjetër, nuk duhet anashkaluar fakti, se ky proces transformimi shpesh hasi në 
vështirësi dhe u shoqërua me probleme të brendshme politike, ekonomike 
dhe shoqërore. Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik dhe e Çekosllovakisë, si 
dhe bashkimi i Gjermanisë e ndryshuan rrënjësisht pozicionin gjeopolitik 
të Polonisë në Evropë. Ndërkohë që në vitin 1990 ajo kufizohej vetëm me 
tre vende, në vitin 1993 numri i fqinjëve të saj u rrit në shtatë shtete.

Kujtimet mbi vitet 90-të në Ballkanin Perëndimor dhe në Poloni janë krejt 
të ndryshme. Në krahasim me Poloninë rënia e komunizmit në Shqipëri 
dhe në Jugosllavi ishte më dramatike. Shqipëria kaloi përmes mosbindjes 
civile dhe u godit nga një lloj rebelimi antiqeveritar. Ndërkohë, shpërbërja 
e Jugosllavisë rezultoi me shpërthimin e disa konflikteve të armatosura me 
një intensitet të ndryshëm. Luftërat në Bosnjë dhe në Kosovë u shoqëruan 
me spastrime etnike dhe një numër të madh krimesh lufte. Këtu hyjnë 
edhe ngjarjet që ndodhën në Srebrenicë në korrik të vitit 1995, kur forcat 
e serbëve boshnjakë vranë disa mijëra boshnjakë myslimanë. Ndryshe nga 
Evropa Qendrore, ky rajon nuk ka hyrë akoma në Bashkimin Evropian, 
por tri vende të Ballkanit Perëndimor janë tashmë anëtare të NATO-s. Me 
gjithë këto ndryshime të thella, Polonia ndan gjithsesi disa të përbashkëta 
me vendet e këtij rajoni. Këtu mund të përmenden fenomene të caktuara 
ekonomike dhe politike, të cilat erdhën si pasojë e proceseve dhe strukturave 
historike të zgjatura në kohë, transformimit postkomunist dhe integrimit 
relativisht të freskët në BE. 
 Shpërbërja e Jugosllavisë dhe krijimi i shteteve të reja kombëtare 
në rajon solli si rrjedhojë edhe ndryshimin e dinamikës së marrëdhënieve 
polako-ballkanike. Diplomacisë polake iu desh për shumë vite me radhë të 
përpiqet për t’iu përshtatur realiteteve të reja. Nga ana tjetër, Polonia nuk  
e ka harruar rëndësinë e rajonit si tërësi. Në vitet 90-të dhe në dekadat  
e para të shekullit të 21-të Varshava u angazhua në një shkallë të paparë më 

Pas vitit 1989 harta e Evropës ndryshoi në mënyrë dramatike. Ky ndryshim preku 
sidomos Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Qendrore.

Pas gjenocidit të Srebrenicës në korrik të vitit 1995, Mazoviecki dha dorëheqjen 
nga posti i Raportuesit Special pranë Komisionit të të Drejtave të Njeriut të  
OKB-së në shenjë proteste kundër apatisë në botë ndaj kësaj ngjarjeje.



38

herët në çështjet e Ballkanit Perëndimor, sidomos nëpërmjet misioneve 
të ndryshme ndërkombëtare (OKB, BE, NATO). Ky angazhim u duk 
qartë gjatë misionit të ish-kryeministrit polak, Tadeush Mazoviecki 
(Tadeusz Mazowiecki) (1927-2013), si Raportues Special në Komisionin 
për të Drejtat e Njeriut pranë OKB-së, mbi gjendjen e të drejtave të 
njeriut në ish-Jugosllavi. Pak a shumë në të njëjtën kohë, Henrik Sokalski 
(Henryk Sokalski), një diplomat polak, drejtoi misionin e UNPREDEP 
në Maqedoni (1995-1998). Specialistët polakë ndihmuan ndjeshëm 
në ndërtimin e themeleve të jetës së re institucionale në Kosovë gjatë 
periudhës, kur provinca funksiononte si një protektorat ndërkombëtar 
dhe pas 2008, kur ajo shpalli pavarësinë. Për shembull, Marek Antoni 
Novicki (Marek Antoni Nowicki) ishte ombudsmani i parë ndërkombëtar 
në Kosovë gjatë viteve 2000-2005. Sot, Polonia është një nga shtetet më 
të rëndësishme që mbështesin zgjerimin e BE-së me vendet e Ballkanit 
Perëndimor. Polakët po e vizitojnë rajonin si turistë në shkallë masive. 
Për herë të parë në histori me qindra mijëra polakë të thjeshtë po takohen 
çdo vit me shqiptarë, boshnjakë, kroatë, maqedonas, malazias dhe serbë.

Regjisorë filmash, romancierë dhe muzikantë

 Pavarësisht nga njëfarë kolapsi në vitet 90-të, në shekullin e 21-të 
bashkëpunimi kulturor dhe shkencor midis Polonisë dhe Ballkanit 
Perëndimor tregon një prirje për rritje. Shpesh, librat e shkrimtarëve 
ballkanikë botohen në Poloni, gati menjëherë pas publikimit të tyre 
në gjuhët ballkanike. Kjo ndodh falë angazhimit të botuesve polakë, 
si p.sh. “Qendra Pogranicze” dhe shtëpia botuese “Czarne”. Këto dhe 
të tjera institucione të ngjashme ia dolën mbanë që t’i drejtojnë shijet  
e lexuesve drejt Ballkanit, duke e bërë atë tërheqës. Numri i përgjithshëm 
i librave të përkthyer nga gjuhët e Ballkanit Perëndimor në polonisht me 
të vërtetë bën përshtypje. Jo rrallë ai e tejkalon numrin e përkthimeve 
nga shumë gjuhë të tjera, duke përfshirë këtu edhe ato evropiane. Situata 
është e ngjashme edhe në Ballkanin Perëndimor. Për shembull, veprat 
e disa shkrimtarëve të shquar polakë u botuan në gjuhët ballkanike 
përpara se ata të bëheshin të njohur jashtë Polonisë dhe të fitonin çmime 
ndërkombëtare. Për shembull, i tillë ishte rasti me botimin në shqip të 
veprave të Olga Tokarçuk (Tokarczuk), çka i parapriu njohjes masive 
ndërkombëtare të kësaj shkrimtareje . 

Kultura moderne polake nga ana tjetër ka qenë dhe mbetet faktor 
ndikues për mendimet dhe karrierën e shumë shkrimtarëve të Ballkanit 
Perëndimor. Miljenko Jergoviç (Jergović), një romancier dhe poet i shquar 
kroat nga Bosnja, është një nga shembujt më të mirë të këtij fenomeni. Në 
një nga intervistat e tij, Jergoviç deklaronte se “letërsia dhe filmi polak janë 
ndër elementet më të rëndësishme të kulturës evropiane, veçanërisht në 
gjysmën e dytë të shekullit të 20-të. Polonia ka qenë gjithmonë një temë 
letrare e pazakontë për mua. Nëse vendet do të mendoheshin si heronj 
letrarë, Polonia do të ishte për mua heroina më interesante”. Interesi për 
Poloninë dhe historinë e saj duket qartë që në fillimet e karrierës së tij. 
Në fakt, debutimi i tij letrar, një përmbledhje poetike e botuar në vitin 
1988 me titull Observatori i Varshavës (Opservatorija Varšava), përbën 
dukshëm një referencë të ndikimit polak. Jergoviçi është një shkrimtar 
i njohur si në Ballkanin Perëndimor ashtu edhe në Poloni. Në vitin 
2012 për librin Srda këndon në agim në Ditën e Rrëshajave (Srda pjeva,  
u sumrak, na Duhove) atij iu akordua Çmimi Letrar për Evropën Qendrore 
Angelus. “Angelus” është një çmim letrar ndërkombëtar polak, i cili që 
nga themelimi në vitin 2006 jepet nga qyteti i Vrocllavit. Jergoviçi është  
i vetmi shkrimtar nga Ballkani Perëndimor, që e ka fituar atë. Në vitin 2016 
shkrimtari botoi romanin Wilimowski, i cili është ndërtuar rreth një teme 
polake. Romani përshkruan udhëtimin e Tomash Mieroshevskit (Tomasz 
Mieroszewski), një profesori të fizikës në pension nga Krakovi, bashkë 
me të birin e tij, Davidin 
(Dawid), drejt një fshati të 
vogël në malet e Jugosllavisë 
pak para shpërthimit të Luftës 
së Dytë Botërore. Një nga 
heronjtë kryesorë të romanit 
është futbollisti legjendar 
gjermano-polak nga Silesia, 
Ernest Vilimovski (Ernest 
Wilimowski).

Ernest Vilimovski, heroi i romanit 
të Jergoviçit, është i vetmi lojtar 
që ka shënuar katër gola në një 

ndeshje zyrtare kundër Brazilit. Ai 
e arriti këtë gjatë Kupës së Botës 

në 1938.
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 Bashkëpunimi dypalësh ose shumëpalësh duket qartë edhe në 
fusha të tjera të veprimtarisë kulturore dhe shkencore. Për shembull, një 
nga filmat e parë shqiptarë që iu kushtua të kaluarës së ashpër komuniste 
ishte Koloneli Bunker i vitit 1996. Regjisor i këtij filmi ishte Kujtim 
Çashku, ndërsa produksioni u sigurua nga një bashkëpunim shqiptaro-
polako-francez. Një nga rolet kryesore në film u luajt nga aktorja e njohur 
polake Anna Nehrebecka, e cila interpretoi në shqip. Një tjetër kineast  
i njohur polak, fituesi i ardhshëm i Çmimit Oskar, Pavel Pavlikovski (Paweł 
Pawlikowski), në fillimet e karrierës së vet realizoi një film dokumentar 

tronditës me titull Eposi serb. Ky film paraqet qartë kërcënimet që vijnë 
prej nacionalizmit modern në Ballkan. Në vitin 2020 bashkëpunëtorët e tij 
u angazhuan në produksionin e filmit Quo Vadis Aida?, regjisore e të cilit 
është aktorja dhe regjisorja e shquar boshnjake Jasmila Zhbaniç (Jasmila 
Žbanić). Disa vite më parë, ajo pati fituar Ariun e Artë në festivalin e filmit 
në Berlin për filmin e saj Grbavica. Filmi Quo Vadis Aida? tregon historinë 
tragjike të një gruaje boshnjake, e cila humbi djemtë dhe burrin e saj gjatë 
gjenocidit të Srebrenicës në vitin 1995. Filmi është një bashkëprodhim 
polak i menaxhuar nga Eva Pushçinjska (Ewa Puszczyńska), e cila ishte 
edhe bashkë-producente e filmave të njohur të Pavlikovskit Ida dhe Lufta 
e ftohtë (Zimna Wojna). Montazhi u bë nga Jarosllav Kaminjski (Jarosław 
Kamiński), i cili gjithashtu ka punuar me Pavlikovskin. Antoni Komasa-
Llazarkieviç (Antoni Komasa-Łazarkiewicz), një kompozitor polak që 
bashkëpunon shpesh me Agnieshka Holland (Agnieszka Holland), një 
regjisore tjetër polake e vlerësuar me çmime, kompozoi muzikën e filmit. 
Së fundi, autore e kostumeve ishte Mallgozhata Karpiuk (Małgorzata 
Karpiuk).
 Shfaqjet e Goran Bregoviçit si artist solo, e sidomos bashkëpunimet 
tejet të suksesshme të tij me artistët polakë Kayah dhe Kshishtof Kravçik 

Quo Vadis, Aida? u zgjodh si kandidati boshnjak për kategorinë “Filmi më i mirë 
artistik i huaj” për Çmimin Oskar.

Albumi Kayah dhe Bregović u shit në mbi 700 mijë kopje në Poloni dhe arriti statusin  
e albumit të diamantit. Në vitin 2000, Kayah fitoi tri Çmime Muzikore Fryderyk për 
albumin më të mirë, këngëtaren më të mirë femër dhe videoklipin më të mirë.  
“Fryderyk” është çmimi kryesor vjetor në skenën muzikore polake.
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(Krzysztof Krawczyk), zgjuan tek publiku polak një interesim të gjerë 
për muzikën ballkanase. Duke parë kërkesën e madhe për këtë muzikë 
producenti muzikor Gzhegozh Bzhozoviç (Grzegorz Brzozowić), i cili ishte 
i pari që e prezantoi Bregoviçin përpara publikut polak, realizoi edhe një 
projekt tjetër të rëndësishëm muzikor. Kështu, këngë të vjetra të grupeve 
rock nga ish-Jugosllavia, të cilat u regjistruan nga shtëpia legjendare 
fonografike “Jugoton”, u regjistruan përsëri, por këtë herë me tekste të 
përkthyera në polonisht dhe nën interpretimin e artistëve polakë. Së fundi, 
niveli i bashkëpunimit shkencor midis kolegëve polakë dhe atyre nga 
Ballkani Perëndimor, sidomos në fushën e shkencave humane dhe atyre 
shoqërore është sot në një nivel shumë të lartë. Një projekt i tillë shkencor, 
i cili ia vlen të veçohet, janë kërkimet arkeologjike të bëra nga arkeologët 
e Universitetit të Varshavës në Shqipëri dhe në Malin e Zi, e sidomos 
identifikimi dhe zbulimi i qytetit të Risanit. Për disa dekada me radhë 
gjuhëtarja polake Zuzana Topolinjska (Zuzanna Topolińska) ka dhënë një 

kontribut të ndjeshëm në fushën e linguistikës së maqedonishtes së sotme. 
Profesor Topolińska është anëtare e rregullt e Akademisë së Shkencave dhe 
Arteve të Maqedonisë (MANU), si dhe anëtare e jashtme e Akademisë 
Serbe të Shkencave dhe Arteve (SANU). Gjithashtu, anëtarë të jashtëm 
të MANU janë edhe tre studiues të tjerë polakë. Përkrah zhvillimit të 
vazhdueshëm të traditës së studimeve sllave në Poloni, gjatë viteve të fundit 
është ngritur edhe një fushë e re studimi, ajo e studimeve albanologjike. 
Ajo është institucionalizuar tashmë në universitetet e Varshavës, Torunjit 
dhe Poznanjit. Një rol kryesor në këtë proces ka luajtur gjuhëtarja e shquar 
Irena Savicka (Irena Sawicka), e cila në dhjetor të vitit 2020 u pranua si 
anëtare e jashtme e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Hyrja 
e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, e cila është 
vetëm një çështje kohe, do të hapë kapituj të rinj në historinë e lidhjeve të 
Polonisë me këtë rajon. Kjo gjë do t’u japë të dyja palëve mundësi të reja për 
të forcuar bashkëpunimin në fushat e artit, kulturës dhe shkencës.
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(Kolegium Europy Wschodniej) është një organizatë 
jo-qeveritare dhe një think tank i pavarur i specializuar  
në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, duke  
i mëshuar veçanërisht fushës së të drejtave të njeriut.

Ky institucion publikon dy revista – New Eastern Europe  
dhe Nowa Wschodnia Europa – si dhe shumë raporte. 
Selia e Kolegjit në Wojnowice, në Silezine e Poshtme, 
shërben si një vend për organizimin e konferencave 
dhe debateve publike. Kolegji realizon gjithashtu një 
program ambicioz kultural, ku përfshihen botime  
letrare, ekspozita dhe residenca.

Kolegji i Evropës Lindore u themelua në shkurt të vitit 
2001 nga Jan Nowak Jeziorański, një aktivist demokrat, 
i ashtuquajturi „Korieri legjendar nga Varshava” dhe 
për shumë vite me radhë drejtor i seksionit polak në 
Radion Evropa e Lirë.

Adam Balcer është Drejtor Programi në Kolegjin  
e Evropes Lindore. Ai ligjëron gjithashtu në Qendrën  
për Studime të Evropës Lindore në Universitetin  
e Varshavës. Ai mban postin e kërkuesit vendor pranë 
Këshillit Evropian për Marrëdhëniet e Jashtme. Ai 
është autor i tre librave dhe i shumë raporteve dhe 
artikujve mbi Evropën Qendrore, Ballkanin dhe rajonin 
e Detit të Zi.

Rigels Halili është pedagog dhe shef i Seksionit të  
Studimeve Ballkanike në Qendrën për Studime të 
Evropës Lindore në Universitetin e Varshavës. Ai është 
autor i një libri dhe bashkë-redaktor i katër librave të tjerë, 
si dhe i shumë artikujve. Hulumtimet e tij përqendrohen  
në historinë moderne dhe kulturën e Ballkanit.


