
Jerzy Zdanowski

HARRY NORRIS, ISLAM IN THE BALTIC. EUROPE’S EARLY 
MUSLIM COMMUNITY [I.B. TAURIS PUBLISHERS, 

LONDON–NEW YORK 2009, s. XIV, 219]

Profesor Harry Norris to wybitny znawca islamu i autor wielu książek, które we-
szły do kanonu klasycznej islamistyki. Dorobek naukowy profesora Norrisa jest 
imponujący i przyniósł mu powszechne uznanie. 

Nowa jego książka to rezultat ponad 30-letnich badań nad obecnością isla-
mu w regionie Morza Bałtyckiego. Autor zmierzał przez te lata konsekwentnie do 
odtworzenia przeszłości ludności tatarskiej oraz dziedzictwa kultury kipczackiej 
nad Bałtykiem. Obiektem zainteresowania byli przede wszystkim Tatarzy z „Le-
chistanu”, czyli dzisiejszej Polski, Litwy i Białorusi, a także, jakkolwiek w mniej-
szym stopniu, żyjący tu Karaimi.

Ludność pochodzenia tatarskiego napłynęła do Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w średniowieczu z Krymu oraz z innych stepów przylegających do Morza 
Czarnego oraz Morza Kaspijskiego. 

W czasie badania autor odwiedził dziesiątki miejsc i spotkał dziesiątki osób 
– imamów, muftych, kaznodziei, poetów, tłumaczy, wydawców, naukowców – mu-
zułmanów i Karaimów z Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rosji, Danii, 
Finlandii i Szwecji. W rezultacie powstało unikatowe i trudne do powtórzenia ba-
danie, jakkolwiek o wyjątkowości monografii decyduje nie liczba odwiedzonych 
miejsc i rozmówców, ale jej treść.

Recenzowana książka zaczyna się od najwcześniejszych arabskich opisów 
regionu Morza Bałtyckiego oraz ludów zamieszkujących jego wybrzeża. 
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Pierwsza z tych relacji donosi się do lat 921–922 n.e. i jest autorstwa Ah-
mada Ibn Fadlana, podróżnika, który dotarł w swoich podróżach do dolnego od-
cinka biegu Wołgi. Bałtyk był różnie nazywany przez podróżników arabskich. 
Mustaufi Hamd Allah Kazwini nazywa je „Morzem Warangów” lub „Morzem 
Galatygów”, co było, według H. Norrisa, zdeformowaną formą nazwy jednego  
z miejscowych plemion. 

W pracy geografa Al-Idrisiego (1154 r.) Bałtyk nazwany został „Morzem 
Ciemności” (Bahr al-Zulumat), gdyż był zupełnie nieznany w świecie islamu. 
Jednak wkrótce ten odległy obszar stał się znacznie bliższy muzułmanom i Ara-
bom, a stało się tak za sprawą kupców i ożywionych kontaktów handlowych.  
O kontaktach tych świadczą chociażby bogate zbiory monet arabskich w Mu-
zeum Narodowym Łotwy, które pochodzą z okresu między rokiem 699 a 1013. 
Na to, że handel przybliżył Morze Bałtyckie ludności świata islamu wskazuje 
opis Al-Bakriego z 1094 r. zatytułowany Księga szlaków i krajów (Kitab al-Ma-
salik wal-Mamalik), który zawiera znacznie bardziej obszerną informację o lud-
ności regionu Bałtyku niż opis Al-Idrisiego.

Drugi rozdział traktuje o napływie Tatarów do regionu Morza Bałtyckiego. 
Proces ten był konsekwencją formowania się Litwy jako scentralizowanego pań-
stwa. Najważniejsze były przy tym konsekwencje ekspansji państwa litewskiego 
na wschód za czasów panowania książąt Mindaugasa (1236–1263), Gedymina 
(1316–1341), Jagiełły (1377–1430), a zwłaszcza Witolda (1392–1430). 

Działania wojenne na wschodzie Litwy oraz skomplikowane stosunki mię-
dzy Litwą, Polską a Złotą Ordą zadecydowały o sojuszu między Tatarami, Wi-
toldem a Jagiełłą. To z kolei zapoczątkowało osiedlanie się Tatarów na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1397–1398. 

H. Norris akcentuje inny – kulturowy – aspekt, który sprzyjał obecności 
Tatarów w regionie. Wilno pod rządami Gedymina stało się ważnym ośrodkiem 
na szlakach między Wschodem a Zachodem i ludzie ze Wschodu, w tym Tatarzy, 
zaczęli się tam osiedlać. 

Na początku XV w. obecność Tatarów była bardziej widoczna. Ich udział 
w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. oraz w walkach Polaków i Litwinów  
z Zakonem Krzyżackim był znaczący – podkreśla autor – i kończy rozdział opi-
sem życia codziennego w Wilnie w czasach księcia Witolda, pióra Ghilleberta de 
Lannoya (1386–1462), podróżnika, dyplomaty i moralisty, który podróżował po 
Litwie kilka lat po bitwie pod Grunwaldem. Podróżnik ten był zaskoczony dużą 
liczbą Tatarów mieszkających w wioskach wokół Wilna oraz w samym mieście.

Życie Tatarów oraz ich współistnienie z katolicyzmem, prawosławiem  
i kultami pogańskimi w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego omówione zo-
stało w trzecim rozdziale książki. 

Czytelnik znajdzie tu nazwy osiedli tatarskich w okolicach dzisiejszego 
Białegostoku, Mińska i Kowna. Osiedleńcy musieli pełnić służbę wojskową,  
a ich przywódcy byli zakwaterowani w pobliżu stolicy Księstwa. 
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Autor pisze, że w ciągu stuleci szlachta tatarska stała się integralną częścią 
polskiej i litewskiej warstwy arystokratycznej (s. 37). W rozdziale tym znajduje-
my także ciekawy aspekt życia Tatarów na Litwie, a mianowicie uwarunkowania 
ich integrowania się z miejscowym społeczeństwem. 

W początkowym okresie, kiedy między władcami litewskimi a Złotą Ordą 
zawiązał się sojusz, Tatarzy na Litwie byli ciągle zwróceni myślami ku swoim ro-
dzinnym stepom. Jednak kiedy sojusz ten rozpadł się, tatarscy osiedleńcy zostali 
odizolowani od swoich współwyznawców w tatarskim świecie. 

W konsekwencji Tatarzy nad Bałtykiem zachowali elementy swojej tożsa-
mości, w tym kipczacki język, ale jednocześnie zaczęli wiązać swoją przyszłość 
z państwem, w którym żyli. W ten sposób postępowała integracja z miejscowym 
społeczeństwem (s. 38). W wielu przypadkach dochodziło nawet do asymilacji 
i konwersji na chrześcijaństwo, głównie na katolicyzm i kalwinizm. Jednak, jak 
pisze H. Norris, w XIX w. Tatarzy rozbudowali sieć meczetów oraz domów mo-
dlitwy, co przyczyniło się do integracji kulturowej ich środowiska. 

W czasach Związku Radzieckiego warunki praktykowania wiary były 
szczególnie trudne. Tatarzy mieszkający w Białorusi uzyskali możliwość studio-
wania i praktykowania religii dopiero po 1990 r. W rozdziale tym przedstawione 
zostały również inne zjawiska kulturowo-religijne w środowisku Tatarów po roz-
padzie Związku Radzieckiego.

Rozdział czwarty zatytułowany jest Islam and the ‘Lithuanian Tatars’. 
Autor omawia wierzenia Tatarów, ich literaturę religijną oraz wpływ sufizmu na 
ich kulturę. W konkluzjach czytamy o silnym wpływie Krymu oraz imperium 
osmańskiego na kulturę oraz życie codzienne Tatarów litewskich. 

Wzorce zachowań i obrzędowości napływały również z Kazania. Ponie-
waż Kazań, Krym i imperium Osmanów stanowiły główne ośrodki sufizmu, ro-
dzi się pytanie, czy w regionie Morza Bałtyckiego powstały i działały takie brac-
twa sufickie, jak kadirijja, chalwatijja i nakszbandijja. 

Badanie przeprowadzone przez H. Norrisa dowodzi, że w strefie dzisiej-
szej Polski, Litwy i Białorusi mistycyzm był praktykowany, ale przez pojedyncze 
osoby i że główne muzułmańskie bractwa mistyczne nie miały w regionie swoich 
odgałęzień. Mistycy znad Bałtyku przyłączali się do bractw w czasie podróży na 
tereny imperium osmańskiego i przypadki takie zdarzają się do dzisiaj. 

Mimo takiej sytuacji mistycyzm muzułmański odcisnął silne piętno na 
kulturze Tatarów nad Morzem Bałtyckim. Jest to szczególnie widoczne w co-
dziennych zachowaniach, jakkolwiek wielu Tatarów nie zdaje sobie często z tego 
sprawy. W rozdziale tym znajduje wiele dowodów potwierdzających to przy-
puszczenie.

Ostatni rozdział poświęcony jest współczesnemu islamowi na Białorusi,  
w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce. Według autora problematyka ta jest mało zna-
na i rzadko podnoszona na szerszych forach. 
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Jednym z pionierów prezentowania historii i dziedzictwa Tatarów nad Bał-
tykiem był L. Bogdanowicz – w 1942 r. opublikował on w „Journal of the Royal 
Asiatic Society” artykuł na ten temat. 

Rozpowszechnieniu wiedzy o Tatarach znad Bałtyku sprzyjała również 
wizyta Olgierda Najmana Kryczyńskiego w Al-Azharze w 1925 r. oraz podróż 
muftiego Szynkiewicza do Hidżazu w 1930 r. Norris opisuje następnie strukturę 
organizacyjną, stosunki z państwem, życie intelektualne oraz aktywność religijną 
muzułmanów pochodzenia tatarskiego w poszczególnych krajach regionu. Na-
wiązuje także do sytuacji Tatarów w Rosji oraz krajach skandynawskich. 

W ostatniej części rozdziału czytamy o dialogu katolicko-muzułmańskim 
w Polsce oraz o najnowszych tendencjach w życiu religijnym i społecznym 
Tatarów w całym regionie. Autor pisze m.in. o incydencie, który miał miejsce  
w 2008 r. na Białorusi. Wydawca jednego z białoruskich pism został wówczas 
skazany na 3 lata więzienia za przedruk duńskich karykatur Mahometa. Sąd 
uznał, że wydawca szerzył w ten sposób „nienawiść religijną” i nakazał zamknię-
cie jego pisma. Co ciekawe, wyrok ten został oprotestowany przez wspólnotę 
muzułmanów na Białorusi, która uznała, że jest on niewspółmiernie surowy wo-
bec winy i że stosunki między muzułmanami a niemuzułmanami są tak dobre, 
iż nie powinien ich zepsuć jeden przypadek. Wspólnota muzułmańska wyraziła  
w ten sposób niepokój o to, że skazanie wydawcy może pogorszyć sytuację mu-
zułmanów na Białorusi. 

Współistnienie różnych religii w Centralnej i Wschodniej Europie nie 
jest więc kwestią prostą – pisze autor. Unika wszakże uproszczonych konkluzji, 
zwracając raczej uwagę na fakt, że na przestrzeni wieków powstała szeroka sieć 
powiązań zarówno między ludźmi, jak i religiami. Islam nad Bałtykiem przy-
swoił sobie pewne elementy ludowego katolicyzmu, prawosławia i kalwinizmu,  
a nawet miejscowego przedchrześcijańskiego szamanizmu. 

Z drugiej strony miejscowych chrześcijan od wieków fascynował muzuł-
mański Orient, co jeszcze silniej związało obie strony. Sieć tych powiązań nie 
jest łatwo rozerwać przez jednostkowe fakty, nawet tak spektakularne, jak kary-
katury Mahometa. Codzienne kontakty ludzkie i przenikanie się przez stulecia 
religii tworzy sedno tego, co określamy jako współistnienie (s. 131–132).

Książka Harry’ego Norrisa jest wybitnym osiągnięciem badawczym. Nar-
racja jest klarowna, a struktura całości – przejrzysta. Czytelnik, który nie jest za-
znajomiony z zagadnieniem i regionem, znajdzie pomoc w postaci map, fotogra-
fii, słowniczka terminów używanych przez litewskich Tatarów, a także załącznika  
z tłumaczeniem rękopisu arabskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej Łotwy. 

Przypisy i odnośniki zawierają obszerny materiał dotyczący różnych 
aspektów głównego zagadnienia. Polski czytelnik dostrzeże zapewne w odno-
śnikach literówki przy zapisie tytułów polskich czasopism i książek, co obciąża 
wydawnictwo i dziwi zarazem, biorąc pod uwagę wysoką pozycję I.B. Tauris na 
rynku literatury o islamie. 
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Polski czytelnik zaznajomiony z problematyką Tatarów w Polsce na pew-
no odkryje dla siebie obecność tej grupy etniczno-religijnej w innych krajach 
regionu.

Książka Islam in the Baltic. Europe’s Early Muslim Community jest zna-
cząca również ze względu na to, że przybliża anglojęzycznemu czytelnikowi 
problematykę mniejszości etnicznych i religijnych Europy, które narażone są na 
niebezpieczeństwo wymarcia. 

Autor podkreśla już na początku narracji, że tatarska wspólnota nad Bał-
tykiem, jedna z niewielu takich wspólnot, która przetrwała stulecia, żyjąc na 
pograniczu państw i w obcym środowisku katolickiego i prawosławnego chrze-
ścijaństwa, a także obok wyznawców judaizmu – zarówno rabinackiego, jak  
i karaimskiego – jest wspólnotą zupełnie zapomnianą przez świat islamu. 

Paradoksalnie, jej istnienie jest zagrożone nie przez środowisko, w którym 
istnieje od stuleci, ale przez nowe ruchy muzułmańskie rodzące się w dobie glo-
balizacji na Bliskim Wschodzie (s. 1).
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