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Drodzy Czytelnicy naszego czasopisma!
Oto minął kolejny rok wydawniczy naszego kwartalnika i jednocześnie niniejszym numerem zaczynamy kolejny. Oby okazał się lepszy
od ostatniego, w którym nasza społeczność drastycznie, poprzez spór i nieporozumienie, brak wystarczającego dialogu, wzajemną niechęć
i oskarżenia została podzielona. Na dwie lub więcej frakcji, grup, grupek. Powodem tego stał się urząd muftiego, sposób jego sprawowania,
zakres praw i obowiązków, wreszcie sama osoba muftiego. Zaczęliśmy w tym przypominać dokładnie naszych przodków z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia. Wtedy, po obiorze muftiego, po ustanowieniu tego urzędu i formalnej organizacji Muzułmańskiego
Związku Religijnego w RP, rozpoczął się spór kompetencyjny, który w dużej mierze sparaliżował na wiele lat działalność tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty. Powstały dwie grupy interesów, jeśli tak to można nazwać. Jedna skupiona wokół braci Leona i Olgierda Kryczyńskich,
arystokratów, wysokiej rangi urzędników państwowych, byłych działaczy panislamskich o randze prawie światowej. Obaj zginęli później
tragicznie podczas wojny. Druga wspierała dra Jakuba Szynkiewicza, muftiego, turkologa, realizującego swoją koncepcję powolnych, systematycznych zmian, mających zbliżyć praktykę religijną polskich muzułmanów do panującej w ówczesnym świecie muzułmańskim.
Jego urzędowanie spotkało się z oporem grupy skupionej wokół braci Kryczyńskich. Rozgorzał ciągnący się latami spór. Wtedy też chodziło o kadencyjność urzędu muftiego i o ograniczenie jego władzy. W końcu, na skutek mediacji ówczesnego wojewody wileńskiego, powstało w roku 1936 Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Dopiero wtedy spór się zakończył. Skądinąd polscy muzułmanie nie mają szczęścia do swoich muftich, czy też to oni nie mają szczęścia do sprawowania swojego urzędu. Pierwszy z nich, Noman Çelebi Cihan (Czelebi
Dżihan), wspólny mufti Tatarów krymskich i polskich, został zamordowany w okrutny sposób przez bolszewików w 1918 roku. Drugi, Jakub
Szynkiewicz, po II wojnie światowej został zmuszony do porzucenia swego urzędu, Wilna, domu i udania się na tułaczkę, którą zakończył
w 1966 roku w USA. Trzeci – Tomasz Ahmed Miśkiewicz jest pomawiany, atakowany, odrzucany. A jest powiedzenie: do trzech razy sztuka.
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Dzisiaj mamy „powtórkę z rozrywki”, czyli konflikt o te same prerogatywy muftiego i Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego.
Czy ten spór się zakończy? I jak? Obecny mufti, jak już pisałem w liście otwartym do społeczności polskich muzułmanów, jest niewątpliwie właściwą osobą na właściwym miejscu. I powinien tam zostać. Nie możemy jako wspólnota marnować czasu, sił i środków na
jałowe spory. Trzeba budować, a nie niszczyć i burzyć. 12 lutego w Olsztynie powstał Oddział Warmińsko-Mazurski Związku Tatarów
Rzeczypospolitej. Oddział młody, nowy, należy mieć nadzieję, że będzie się rozwijał dzięki współpracy reszty tatarskiego społeczeństwa. To optymistyczna wiadomość na tle tych poprzednich, dotyczących MZR.
Zobaczymy, co nam przyniesie ten rok. Nam, jako wspólnocie tatarsko-muzułmańskiej, jako jej członkom, wreszcie jako Polakom, Europejczykom. Co będzie z naszą małą tatarsko-muzułmańską społecznością? Jak wreszcie będą wyglądały losy tego czasopisma, które już zdążyło się wpisać w świadomość czytelników. Miejmy nadzieję, że pokonamy nieprzychylny los, zwalczymy zło,
wyjdziemy na prostą. W każdej sytuacji. Inszallah.
Selim Chazbijewicz
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