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Spór pomiędzy Litewską Wspólnotą Muzułmańską a
stołecznym samorządem w sprawie budowy w Wilnie
meczetu trwa od lat. Wspólnota ubiega się o działkę pod
budowę meczetu. Władze miasta proponują zbudować
świątynię przy ul. Žirnių, nieopodal starego karaimskiego
cmentarza. To, co proponują władze miasta, nie
odpowiada jednak muzułmanom.

Stołeczny samorząd proponował kilka lokalizacji, między
innymi na Antokolu, w Zameczku i w Grzegorzewie, w
dzielnicy Naujininkai nieopodal cmentarza przy ul. Žirnių, obok starego cmentarza karaimskiego. Inny pomysł -
ul. Sietyno w Karolinkach. Jak poinformował rzecznik prasowy mera Aleksandras Zubriakovas, Remigijus
Šimašius dwukrotnie już spotykał się z przedstawicielami Wspólnoty Muzułmańskiej oraz Tatarów, ale problem
jest w tym, że w swoim gronie nie potrafią oni uzgodnić, czego chcą: "Mer popiera dążenia wspólnoty posiadania
własnej świątyni w mieście, tym bardziej, że kiedyś w Wilnie działał meczet, który w okresie sowiecki został
zburzony. (…) Jednak zdaniem władz miasta, nie ma porozumienia co do lokalizacji meczetu pomiędzy Tatarami
i wspólnotą religijną".

Mufti Wspólnoty Litewskich Muzułmanów Romas Jakubauskas twierdzi z kolei, że samorząd najpierw
proponował działkę w Karolinkach, którą wspólnota zaakceptowała, natomiast obecnie namawia na działkę przy
ul. Žirnių, która jej nie odpowiada. Jak twierdzi Jakubauskas, ze starych map wynika, że kiedyś w tym miejscu
był cmentarz katolicki. "Nie chcemy budować meczetu na starym cmentarzu katolickim. Szanujemy miejsca
spoczynku wyznawców innych religii i nie chcemy budować swojej świątyni na czyichś kościach" - powiedział.

Według powszechnego spisu ludności z 2011 r., na Litwie mieszka około 3 tys. muzułmanów sunnitów. Romas
Jakubuskas zapewnia jednak, jest ich około 5 tys., w tym około 1,5 tys. - w Wilnie. Obecnie na Litwie działają
cztery meczety: w Kownie, w rejonie olickim (we wsi Rejże) oraz dwa w rejonie wileńskim (we wsi Sorok Tatar i w
Niemieżu). W Wilnie gromadzą się na modlitwy w Centrum Kultury i Oświaty Islamskiej. "W Kownie jest piękny
meczet - dar państwa litewskim muzułmanom za ich wkład w państwowość Litwy. Dlaczego w Wilnie, gdzie - jak
się historycznie złożyło - mieszka największa wspólnota muzułmańska - nie możemy mieć takiego budynku?" -
powiedział Romas Jakubauskas.

W Wilnie, na Łukiszkach, w XVII wieku została wzniesiona drewniana świątynia tatarska. Na początku XX
stulecia planowano budowę murowanego meczetu, jednak te zamysły pokrzyżował wybuch I wojny światowej.
Po II wojnie światowej władze Litewskiej SRR zdecydowały o zrównaniu z ziemią zabytkowej świątyni.

Tatarzy pojawili się w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XIV w. Znaleźli schronienie przed konfliktami
religijnymi i walkami politycznymi w imperium Złotej Ordy. Niektórzy osiedlali się po tym, jak wzięto ich do niewoli
podczas wojen. Za czasów Witolda do WKL przybyło kilkadziesiąt rodów tatarskich, które wrosły w lokalną
społeczność. Obecnie na Litwie mieszka ponad 7 tysięcy Tatarów wyznania muzułmańskiego.
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