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WSTęP

W szybko rozwijającym się świecie maleją odległości, coraz bardziej – w porównaniu 
z przeszłością – zbliżają się ku sobie ludzie, coraz bardziej rozwijają się związki 
między nimi, a świat – jak to się powszechnie określa – staje się globalną wioską. 
W związku z globalizacją codziennymi tematami stają się problemy, którymi za-
interesowana jest całą ludzkość, takie jak: wojny, głód i przeludnienie, naruszanie 
podstawowych praw człowieka; problemy, które popychają ludzi do wspólnego 
poszukiwania rozwiązań. Wiadomo, że oprócz tych kwestii, które zajmują całą 
ludzkość, olbrzymią rolę w zachowaniach i przekonaniach na temat tych, którzy 
mają własną wiarę i religię, odgrywają doświadczenie i wierzenia. Prawdą jest 
więc, że pokój na świecie można osiągnąć – pod pewnym względem – poprzez 
zapewnienie pokoju między wyznawcami różnych religii. dialog międzyreligijny 
to wynik potrzeby szczerego poszukiwania rozwiązania wspólnych problemów1.

We współczesnym, globalnym świecie z każdym dniem coraz większego znacze-
nia nabiera dialog, czy to międzykulturowy, czy też między wyznawcami różnych 
religii. Takie niebezpieczeństwa, jak: głód, wojna, terror, nietolerancja, wyzysk, 
zepsucie moralne i zanieczyszczenie środowiska, które obecnie zagrażają ludzkości, 
sprawiają, że współdziałanie ludzi wierzących przestało już być jedynie życzeniem, 
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a stało się koniecznością. Gdy spojrzymy na religie jako na poglądy i inspiracje, 
które bywały źródłem zarówno wojny, jak i pokoju oraz tolerancji, widzimy, że 
dialog rozpoczęty pomiędzy ludźmi wierzącymi jest jednym z pierwszych kroków 
na drodze pokoju. dialog stanowi narzędzie do korekty mylnych poglądów w za-
kresie wierzeń, ale jest też konieczny do osiągnięcia światowego pokoju.

Należy przede wszystkim dążyć do dialogu między społecznościami różnych 
wyznań i poglądów w krajach, w których żyjemy, a następnie kontynuować go 
z wyznawcami innych religii i wierzeń. dialog międzyreligijny musi przestać być 
jedynie działaniem, wysiłkiem intelektualnym, a stać się czynnym wysiłkiem na 
rzecz zaproponowania prawdziwego rozwiązania wszelkiego zła na Ziemi, wojen, 
głodu itd.

i. RUCH GüleNA

Ruch Gülena został zapoczątkowany w Turcji i staje się coraz potężniejszy jako 
ruch wolontariuszy. Jego członkowie są wyznawcami Saida Nursîego (1878–1960) 
i jego następcy Fethullaha Gülena (ur. 1941), samowygnanego tureckiego kaznodziei, 
który od 1998 roku mieszka w zaciszu wisi Pensylwanii. Członkowie nazywają 
siebie hizmet, co oznacza „wolontariusz usługi”.

Przede wszystkim Gülena trzeba postrzegać jako wychowawcę i propagatora 
edukacji.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku ruch Gülena zaczął zakładać 
szkoły poza Turcją, najpierw w nowo powstałych republikach Azji środkowej, 
a potem dalej.

Według Gülena: „Szkołę można porównać do laboratorium, które oferuje elik-
sir mający moc zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Ci, którzy mają wiedzę 
i mądrość potrzebną do wyprodukowania tego specyfiku oraz rozporządzania nim, 
to nauczyciele”2.

Gülen wyraża pewność, że rozwiązanie każdego problemu na tym świecie 
zależy od człowieka, a nauka jest najlepszym lekarstwem, bez względu na to, czy 
panujący system polityczny i społeczny jest niedoskonały, czy też działa z dokład-
nością zegarka. Według niego rozwiązanie problemów społecznych leży w poprawie 
nauczania. Nie osiągnie się go przy pomocy oderwanych od społeczeństwa elit po-
litycznych. Konieczne jest zaangażowanie pełnych poświęcenia nauczycieli, którzy 
postrzegają nauczanie jako swój podstawowy zawód, oraz naukowców, rodziców 
i sponsorów. Swoją rolę w tym olbrzymim projekcie społecznym mają nauczyciele, 

2 F. G ü l e n, streszczenie artykułów opublikowane w Sizinti, „Szkoła i nauczyciele”, marzec 
1981 – czerwiec 1982, s. 26–41.



217RUCH GüleNA i JeGO WPłyW NA edUKACJę i diAlOG 

kierownicy, twórcy polityki nauczania, opiekunowie uczniów, przedsiębiorcy oraz 
liderzy cywilni, krótko mówiąc, przedstawiciele prawie każdej warstwy społecznej3.

Profesor Helen Rose ebaugh, która w programie na żywo 5N 1K stacji CNN 
Türk zwróciła na siebie uwagę książką Ruch Gülena, wzbudziła zainteresowanie 
wynikami badań dotyczących źródeł finansowania tego ruchu.

O źródłach finansowania ebaugh powiada: 

dowiedziałam się, że ruch pozyskuje pieniądze od swoich zwolenników. Wiele osób 
należących do ruchu przeznacza na jego finansowanie od 5 do 20% swych rocznych 
dochodów. średnia wynosi około 10%. Nie są to tylko ludzie dobrze sytuowani. Mogą 
to też być „niebieskie kołnierzyki”. Nie wiemy dokładnie, ilu jest zwolenników. Przy-
puszczenia wskazują na mniej więcej 7–10 milionów. 

H.R. ebaugh twierdzi, że wsparcie udzielane jest na wiele sposobów, płynie 
z Turcji i innych krajów, co – jeśli pomyślimy, że zwolennicy ruchu Gülena prze-
znaczają na niego 10% swych dochodów – daje w sumie duże pieniądze i świadczy 
o tym, że źródłem finansowania jest sama baza, na której ruch się opiera4.

Gülen postrzega naukę jako „służbę człowiekowi” i mówi: „przyszliśmy tu (na 
świat), by się uczyć i osiągnąć pełnię poprzez naukę”5.

Tematem odcinka słynnego na cały świat programu amerykańskiej telewizji 
CBS 60 minut, który został wyemitowany 13 maja, był ruch Gülena. dziennikarz 
CBS, lesley Stahl, opowiedział, jak ruch ten rozwijał się od Turcji aż po Teksas, 
a także o drodze, jaką on sam przebył, by odkryć ludzi stojących za tą organiza-
cją. Zwrócił przy tym uwagę, że Gülen jest obecnie jednym spośród dwóch lub 
trzech żyjących najznakomitszych nauczycieli ze świata islamu i podkreślił, że za 
pośrednictwem swojej strony internetowej Gülen zaszczepia wyznawcom ideę, że 

„nauka fizyki, matematyki i chemii jest modlitwą do Allaha”6.
lindley, jeden z założycieli Uniwersytetu Stanowego w Ohio, nadal prowadzący 

wykłady w programie Historia świata, w swej książce Turkey, Islam, Nationalism, 
and Modernity: A History zawarł tezę, która burzy dotychczasowe myślenie. Twier-
dząc mianowicie, że „współczesna Turcja nie jest wyłącznie dziełem Atatürka, lecz 
również Saida Nursîego”7, wyraźnie ukazał mozaikę wszystkich ideologii w Turcji 
i ich udział w modernizacji kraju.

3 A. U n a l, A. W i l l i a m s, Advocate of Dialogue: Fethullah Gülen, Kampala2000, s. 325.
4 cnn turk, Gülen hareketi, Helen Rose ebaugh, Ankara, styczeń 2011 [online], [dostęp: 

10 kwietnia 2012]. dostępny w internecie: <http://video.cnnturk.com/2011/yasam/1/16/gulen-hareketi-
kitabina-buyuk-ilgi>.

5 A. U n a l, A. W i l l i a m s, Advocate of Dialogue, s. 322.
6 CBC News, The Challenge of the Empty Chair: Fethullah Gülen, lesley Stahl’s 60 Minutes 

story, maj 2012 [online]. dostępny w internecie: <http://www.cbsnews.com/8301-504803_162-
57433102-10391709/the-challenge-of-the-empty-chair-fethullah-gulen/ >.

7 a k s i y o n, Modern Türkiye Said Nursî’nin de eseri, „Murat Tokay” 2011, nos 88812–88818, s. 71.
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Określając Bediüzzamana mianem osobowości otwierającej przed Turcją nowe 
horyzonty, lindley stwierdza, że Said Nursî jest dla muzułmanów „wielką księgą 
wszechświata, z której odczytujemy ślady Allaha”.

Według Cartera Findleya w dwóch ostatnich stuleciach historii islamu mamy 
do czynienia z czterema wpływowymi przywódcami religijnymi i trzema ruchami: 
Mevlany, Halida Bağdadiego i Bediüzzamana Saida Nursîego oraz Fethullaha Güle-
na. lindley twierdzi, że ruch Gülena jest dla muzułmanów trzecim największym 
odkryciem i przebudzeniem w ciągu ostatnich 200 lat. Jak zauważa: „wspólnota 
przeobraziła się z ruchu narodowego w międzynarodowy, a następnie w ruch 
ogólnoświatowy”8. Członkowie wspólnoty, uczestnicy centrów szkolenia i dialo-
gu, studenci, licealiści i uczniowie szkół podstawowych, jakie powstały w ponad 
100 krajach na świecie, wierzą, że każdy z nich tworzy pomost dla dialogu oraz 
pokoju międzyreligijnego i międzykulturowego. Przykładem tego mogą być szkoły 
Meridian otwarte w Warszawie – Uniwersytet Vistula oraz dunaj instytut dialogu 
i Fundacja Mevlany. instytucje te, organizujące liczne konferencje i inspirujące 
różne wydarzenia kulturalne, stały się tematem częstych wypowiedzi z powodu 
jakości kształcenia. Obecnie na Uniwersytecie Vistula studiuje 400 studentów 
z ponad 32 krajów, co odpowiada 10–15% całkowitej liczby studentów.

Wspólnota Gülena skupia na sobie uwagę poprzez szkoły, jakie otworzyła 
w USA. Wiadomo, że wspólnota ma ponad 135 szkół w 25 stanach. Nie są to pla-
cówki prywatne, chociaż nie są też szkołami całkowicie państwowymi. W USA 
nazywane są szkołami czarterowymi (charter).

Ruch Gülena prowadzi działania w czterech podstawowych obszarach na 
całym świecie: w mediach, organizacjach biznesowych, szerzy turecką kulturę, 
promuje dialog i organizacje międzywyznaniowe oraz prowadzi sieć szkół w ponad 
100 krajach (duża część z nich to amerykańskie szkoły czarterowe).

Największa sieć szkół prywatnych w Stanach Zjednoczonych jest obsługiwana 
przez ludzi związanych z ruchem Gülena (ponad 135 szkół). Kształci się w nich 
ponad 45 tysięcy studentów. Sieć szkół w ruchu Gülena jest znacznie większa niż 
Knowledge is Power Program (KiPP)9 – ta znana organizacja ma tylko 109 szkół 
w całych Stanach Zjednoczonych10.

autor The Gülen Movement i wykładowca socjologii na Uniwersytecie w Ho-
uston, prof. H. R. ebaugh, pisze, że ludzie, którzy znają zasługi F. Gülena dla 
świata, przestali kojarzyć muzułmanów z terrorystami. Twierdzi, że wysuwając 
na pierwszy plan pokojowe oblicze islamu, doprowadził on do przełamania tak 
rozpowszechnionej w Ameryce i europie islamofobii.

8 S. A l t i n t a ş, İslamiyet Türk kimliğinin olmazsa olmazı, „Zaman Gazetesi”, 19 października 
2012.

9 KiPP to narodowa sieć bezpłatnych, otwartych szkół, college’ów – przygotowawczych szkół 
publicznych czarterowych w Stanach Zjednoczonych.

10 V. S t r a u s s, Largest charter network in U.S.: Schools tied to Turkey, „The Washington 
Post”, 27 marca 2012.
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A. KiM JeST FeTHUllAH GüleN?

Muhammed Fethullah Gülen urodził się w Pasinler, prowincji erzurum, we wschod-
niej Turcji, w 1941 roku. Jest emerytowanym kaznodzieją, pisarzem i intelektualistą. 
Opublikował ponad 60 książek oraz wiele artykułów w różnych czasopismach. Jego 
prace zostały przetłumaczone na wiele języków. Włada językami tureckim, perskim 
i arabskim. Jest przywódcą duchowym ruchu Gülena stworzonego na podstawie 
jego poglądów. W 1998 roku Gülen wyjechał z Turcji do Stanów Zjednoczonych 
w celu leczenia cukrzycy. Wybrał wygnanie i od 1998 roku mieszka w wiejskiej 
posiadłości we wschodniej Pensylwanii. W międzyczasie zbudował swoje słynne 
i ponadnarodowe imperium – sieć szkół prywatnych w Stanach Zjednoczonych.

B. CO JeST ŹRódłeM iNSPiRACJi dlA GüleNA?

Źródłem inspiracji dla Gülena był myśliciel Said Nursî (1878–1960), który za trzy 
największe zagrożenia dla ludzkości we współczesnym świecie uważał ciemnotę, 
konflikty i przymus. Obecnie wiele kwestii może się stać przyczyną walk. W więk-
szości przypadków trudno jest osiągnąć jedność poglądów, a problemy często 
przeistaczają się w kłótnie i walki. Gülen postrzega edukację jako podstawowe 
rozwiązanie tych trzech nabrzmiałych w krajach rozwijających się problemów. 
Największym i najgroźniejszym problemem jest ciemnota, którą da się zlikwidować 
jedynie przez edukację, będącą najlepszą drogą ku temu, by wciągnąć jednostkę 
w służbę na rzecz swego społeczeństwa, kraju i ludzkości, a jedność, dialog 
i tolerancję można zapewnić przez odstąpienie od walki zbrojnej. Nursî stworzył 
w Turcji najsilniejszy ruch koraniczny, oparty na tekstach zawartych w napisanej 
przez siebie serii książek pod tytułem Risale-i Nur Kulliyati. Nursî, z pochodzenia 
Kurd, urodził się w Bitlis, we wschodniej Anatolii. Ponad połowę życia spędził na 
wygnaniu bądź w więzieniach. Przez całe lata wygnania i więzienia tworzył dzieła 
silnie oddziałujące społecznie, mając na celu uwolnienie ludzkości od ciemnoty 
i nauczanie różnorodności, tzn. religii w duchu tolerancji, której podstawą jest 
dialog. Nursî, aby przeprowadzić reformy w społeczeństwie i sposobie rządzenia 
poprzez odpowiednie rozumienie religii, za pomocą strategii ukierunkowanej na 
społeczeństwo i religię, stworzył nowoczesny i współczesny ruch. Said-i Nursî, 
będący żywym przykładem słów poety yunusa emre: „Vurana elsiz gerek, sövene 
dilsiz gerek” (Przeciwko bijącemu trzeba człowieka bez rąk, przeciwko lżącemu 

– bez języka), w wieku 83 lat na pytanie jednego z dziennikarzy odpowiedział: 

Czy oni uważają mnie za egoistę, który myśli tylko, jak ocalić własną głowę? Ja poświę-
ciłem życie doczesne, a nawet przyszłe, by ocalić wiarę społeczeństwa. Przez ponad 
80 lat nie zaznałem przyjemności tego świata. Całe swe życie spędziłem na polach walki, 
w niewoli, w lochach, w więzieniach i w sądach. Zaznałem wszelkiego zła, wszelkich 
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utrapień. Sądy wojskowe traktowały mnie jak zbrodniarza. Kraj zesłał mnie na zesłanie 
jak jakiegoś włóczęgę11. 

Przytoczona wypowiedź dowodzi, że życie Nursîego było pełne goryczy. Mimo 
to poświecił je dla dialogu i tolerancji. Nie doczekał się jednak uznania współcze-
snych głosicieli dialogu i tolerancji, jego poglądy nie znalazły wówczas takiego 
oddźwięku, jak obecnie.

Według Nursîego religię należy rozumieć trojako: jako system normatywny 
i moralny, który służy odróżnieniu dobra od zła, pogląd na świat kształtujący ro-
zumienie prawdy o osobie, człowieku i świecie, oraz jako siłę duchową formującą 
i wzmacniającą osobowość, by chronić ją przed złem i nieprawością świata12.

Szkoły, w Turcji i za granicą, wzorujące się na Gülenie, tłumiąc ewentualne 
konflikty przez wykorzystanie pozytywnej energii drzemiącej w społeczeństwach, 
które w tej dziedzinie pozostają w stagnacji, i tworząc pomost między różnicami 
politycznymi i kulturowymi, otwierają drzwi tolerancji i dialogu między społe-
czeństwami. W ten sposób, minimalizując zróżnicowanie międzycywilizacyjne, 
poszukują też rozwiązania na wspólnych płaszczyznach.

Napięcia, wrogość, konkurencja i wzajemne podejrzenia, jakie panują w stosun-
kach między światem Wschodu i Zachodu, nawet jeśli bardzo często są ukrywane 
pod płaszczykiem nieporozumień teologicznych, w większości przypadków są 
wynikiem i produktem dążeń materialistycznych. Obraz, jaki widzimy, to wyko-
rzystywanie przez państwa nieporozumień religijnych i teologicznych jako narzędzi 
realizacji potrzeb socjalnych, politycznych, a nawet psychologicznych.

Współczesny świat, w ramach istniejących stosunków przemysłowych, inte-
gracji ze społeczeństwem, zmierza jednak do modelu współpracy, traktując ko-
rzyści i odpowiedzialność jako całość. Wszystkie warstwy społeczne muszą więc 
przedyskutować i przeanalizować swoje problemy, odsuwając przy tym na bok 
własne korzyści oraz biorąc pod uwagę zapewnienie zgodności z korzyściami ludzi 
zamieszkujących dany kraj. We współczesnym świecie, gdy legło w gruzach tabu 
ideologiczne, a gospodarka wolnorynkowa stała się modelem, od którego nie da 
się odejść, wszelkiego rodzaju opór, głównie w formie strajków, stopniowo maleje, 
a jego miejsce zajmują wspólne dążenia na rzecz podniesienia produkcji i dobrobytu.

W tym nowym modelu produkcja po cenach wolnorynkowych i o pożądanej 
jakości oraz możliwość eksportu nadwyżek stały się nową miarą rozwoju.

W procesie tym pojawiła się potrzeba świadomej, ciągłej i pewnej współpracy 
państw, które – wyszedłszy poza dotychczasowe tabu – otworzą drzwi na wszel-
kie rozwiązania obowiązujące w nowym świecie. Będą poszukiwać racjonalnych 
sposobów ugody, porzucając drogę konfliktów i powstań, przyznają pierwszeństwo 

11 N u r s î, A b d u r r a h m â n, Bediüzzaman’ın Târihçe-i Hayâtı, May 2006, istanbul, s. 543.
12 M.H. ya v u z, J.l. e s p o s i t o, Laik devlet ve Fethullah Gülen hareketi, Sütlüce-İstanbul 

2004, s. 42.
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edukacji i wydajności. Zaproszą do współrządzenia pracowników wraz ze związkami 
zawodowymi i zadbają o wynagrodzenia zależne od produkcji przy uwzględnieniu 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej kraju. Chodzi o państwa, które przyswoiły 
sobie znaczenie solidarności; państwa tolerancyjne, które zamiast słowa „lokaut” 
będą używać słowa „porozumienie”, które w sferze pracy – zamiast ingerować 
i utrudniać – będzą pełnić funkcję regulatora, które w procesie produkcji przykła-
dają wagę do stosowania polityki wydajności, jakości i właściwego wynagradzania.

Skuteczność tak idealnego systemu w dużej mierze zależy od funkcjonowania 
mechanizmu dialogu społecznego, kulturowego i religijnego. dialog społeczny można 
zdefiniować ogólnie jako określenie – w krajach, które stworzyły demokratyczny 
system polityczny – podstawowej polityki gospodarczej i społecznej wspólnie 
z przedstawicielami nadrzędnych organizacji pracowników i pracodawców, zwanych 
stroną społeczną dialogu, oraz przedstawicielami innych zorganizowanych grup 
interesu i zapewnienie ich udziału w realizacji tej polityki. innymi słowy, dialog 
społeczny to wyjątkowy mechanizm zapewniający określenie polityki społecznej 
i gospodarczej na poziomie makro oraz jej stosowanie przy udziale przedstawicieli 
strony społecznej i innych zorganizowanych grup interesów.

We współczesnej literaturze traktującej o stosunkach przemysłowych zjawisko 
określane jako dialog społeczny ma różne definicje w zależności od kraju oraz 
różne znaczenia zależnie od czasu. Na poziomie narodowym dialog wyraża się 
w formie współpracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wspólnych uzgodnień, 
wspólnoty społecznej, ugody społecznej oraz współpracy na poziomie narodowym. 
Podobnie też różne formy i znaczenia, zależnie od kraju, mają strony dialogu.

Zasadniczym celem dialogu jest rozwiązanie problemów społecznych i eko-
nomicznych społeczeństwa. W rzeczywistości siły polityczne, które biorą udział 
w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych, czy to będące u władzy, 
czy też znajdujące się w opozycji, napotykają duże trudności w znalezieniu wspól-
nych rozwiązań, które zadowalałyby różne grupy interesów społecznych w skali 
kraju. W środowisku demokracji, w którym polityczne siły nacisku są wpływowe, 
trudno jest pogodzić sprzeczne interesy. W szczególności zaś trudno jest oczeki-
wać zajęcia stanowiska wobec społecznych grup interesów przez przedstawicieli 
świata polityki, którzy obawiają się przede wszystkim utraty głosów. W związku 
z tym zasadniczy ciężar problemów gospodarczych i politycznych kraju zmusza 
ich do porozumienia się i wspólnego działania. Widać tu, jakie znaczenie ma 
dialog społeczny jako środek koordynacji, ale też jak bardzo dialog międzyreligij-
ny i międzykulturowy dają odczuć swoją odrębność. We współczesnym świecie 
twórczy wpływ religii na ludzi jest tak duży, że nie da się go pominąć. Podobnie 
jak we wszystkich religiach człowiek nie jest istotą stworzoną jedynie dla tego 
świata i jedynie z tego, co widać. Ma też wymiar duchowy. ludzie, którzy pomijają 
tę stronę człowieczeństwa, nie tylko sami borykają się z problemami, lecz także 
stwarzają problemy innym.
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W ruchu Gülena uczestniczą ludzie dobrej woli. Swoją działalność realizuje 
on w ciągu ostatnich 30 lat. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych rysów 
jest nieustanne rozwijanie zainteresowania, które wzbudza wśród przedstawicieli 
różnych narodów. Co ciekawe, wiele osób, które nie podzielają głoszonego przez 
ruch światopoglądu, wspiera go zarówno intelektualnie, jak i materialnie.

dlaczego tak się dzieje? dlaczego ruch cieszy się uznaniem narodów? dlaczego 
ludzie o innych światopoglądach życzliwie odnoszą się do niego i go wspierają?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w stosunku Gülena do ludzi.

C. CZłOWieK WedłUG GüleNA

Przede wszystkim Gülen powiada, że: „człowiek jest kalifem i najcenniejszym 
dziełem Boga, a Bóg urządził świat dla człowieka, dlatego cywilizacje muszą 
istnieć dla niego, a ich celem powinno być ludzkie szczęście”13. W tej samej pracy 
stwierdza: „na człowieka mają większy wpływ elementy duchowe niż materialne”, 
a więc kładzie akcent na stałe potrzeby ludzkości w zmieniającym się świecie. 
Koncentrując na tym swój stosunek do człowieka, Gülen mówi, że każda stworzona 
istota ludzka jest potencjalnym człowiekiem, a ludzkość w rzeczywistości została 
poddana woli jednostek – sług bożych. „istotą najbardziej podatną na wychowanie 
jest człowiek” – mówi Gülen i dodaje: „głównym celem nauki jest samopoznanie”.

Gülen broni tezy, że: „możliwe jest otwarcie każdej zamkniętej i zablokowanej 
istoty ludzkiej, ażeby w jakiś sposób dotrzeć do niej i uczynić z niej osobę godną”. 
dalej pisze: „prorocy pojawili się, by zapewnić spotkanie Boga z ludźmi”. dlatego 
też radzi tym, którzy szanują jego poglądy i są do nich przekonani, by służyli 
ludziom, których obraz został przedstawiony powyżej, a służąc im, by pamiętali, 
że ważne jest, by ludzie znaleźli wspólny mianownik, jakim jest „człowiek”, nie-
zależnie od światopoglądu, rasy, płci czy narodowości.

ii. edUKACJA, MediA, JęZyK i ReliGiA W PeRSPeKTyWie  
diAlOGU i TOleRANCJi

Powstanie zjawiska globalnego terroru, wywodzącego się z zacofania, jego roz-
przestrzenienie się na świecie, można w skrócie opisać następująco: radykałowie, 
którzy szukają sprawców nieszczęść, jakie na nich spadają, w świecie zewnętrznym, 
którzy z każdym dniem coraz bardziej zamykają się w psychice zacofania, którzy 
nie wierzą, że jakiekolwiek ich działanie wobec świata zachodniego może się za-

13 M.F. G ü l e n, Çekirdekten Çınara, İstanbul 2002, s. 27.
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kończyć powodzeniem, którzy na pierwszy plan wysuwają nie wiedzę i tolerancję, 
a odczucia, i którzy całkowicie odcięli się od życia społecznego, skierowali się ku 
przemocy politycznej, uznali, że jedynym wyjściem jest terroryzm. Żaden z wy-
mienionych tu powodów nie jest dowodem akceptacji terroryzmu, ale może pomóc 
w zrozumieniu, dlaczego ludzie stali się terrorystami. Bez trudu możemy stwierdzić, 
że niektóre grupy zostały wykorzystane i uczyniono z nich narzędzie terroru przez 
ukierunkowanie ich zachowań psychologicznych na realizację własnych celów, bez 
oglądania się na nakazy religijne i wartości społeczne. Problemem, który wymaga 
dziś głębokiego namysłu, jest kwestia bezpieczeństwa globalnego. Jego zagrożenie 
ma swe źródło w niewiedzy i zacofaniu. edukacja, a za jej pośrednictwem również 
dialog i tolerancja, pokazuje, jak wielkie jest jej znaczenie dla braterstwa pomiędzy 
społecznościami i rasami.

A. edUKACJA i JeJ WPłyW NA BeZPieCZeńSTWO  
GlOBAlNe ORAZ TOleRANCJę

edukacja kształtuje w człowieku mechanizm samokontroli jako przewodnika na 
drodze porozumienia i rozumu, pobudza wartości duchowe w człowieku, zmierza 
ku temu, by każda jednostka miała możliwość osądu. Jednocześnie też należy 
postrzegać edukację jako służbę człowieka na rzecz społeczności i ludzkości oraz 
jako mechanizm zaszczepiający w człowieku poczucie odpowiedzialności.

Tak jak ważne jest stworzenie – na drodze edukacji – podstawy do przekształceń 
społecznych, tak też należy się uzbroić w cierpliwość, by osiągnąć „zamierzony/
pożądany” cel. Zapewnienie bowiem człowiekowi edukacji na współczesnym 
poziomie, wyposażenie go w odpowiednie cechy, może zająć długie lata. Należy 
więc bezzwłocznie ogłosić globalną mobilizację na rzecz edukacji i pobudzić ku 
niej ludzi, tak by edukacja nie służyła jedynie całej ludzkości, ale też przynosiła 
ze sobą pokój.

Jako przykład można podać ruch Gülena, którego celem jest otwarcie centrów 
dialogu i kultury na poziomie międzynarodowym oraz służba na rzecz pokoju glo-
balnego za pośrednictwem wielu instytucji edukacyjnych w całej europie, krajach 
Azji i Afryki, poczynając od szkół podstawowych, a na uniwersytetach kończąc.

B. WPłyWy ReliGii NA diAlOG i TOleRANCJę

Według religii zakładających istnienie Boga, człowiek – chociaż stworzony jako 
najdoskonalszy twór na Ziemi – ze względu na tajemnicę stworzenia prowadzi 
egzystencję w poczuciu potrzeby wielu rzeczy. Za pomocą rozumu, którym został 
obdarzony, nadal nie potrafi poznać i zrozumieć prawdy. W związku z tym w pew-
nej chwili odczuwa potrzebę nauki i pomocy. Religie są więc dane człowiekowi 
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po to, by wypełnić te braki. Said-i Nursî powinien być postrzegany jako osoba, 
która dążąc do znalezienia wspólnych mianowników różnych religii, poszukuje 
dialogu i tolerancji.

Społeczeństwa, przez prowadzenie dialogu międzyreligijnego i zrozumienie 
wspólnych wartości w sensie globalnym, mogą dojść do stanu, w którym jednostki 
świadomie osiągną wartości moralne jednoczące je w świętych uczuciach i nawy-
kach; a każda nich stanie się instytucją dialogu i tolerancji. Religie są sposobem 
życia ukierunkowującym człowieka na czynienie rzeczy dobrych i korzystnych 
tam, gdzie nie ma przepisów prawa i innych regulacji. Religie mają na celu ochro-
nę struktury społecznej przez działania ludzkie. dlatego też nie sposób znaleźć 
społeczeństwa, które nie wyznawałoby jakiejś wiary.

Bez względu na to, jak bardzo zakorzenione są wierzenia religijne wśród społe-
czeństw, w rzeczywistości nie są one wystarczające, by społeczeństwa te osiągnęły 
uniwersalne wartości moralne i humanitarne. Pojawia się potrzeba przygotowania 
odpowiedniej podstawy dialogu, której stworzenie jest możliwe jedynie przez 
edukację. Tak jak światowy pokój może zostać zapewniony jedynie przez edukację, 
tak też istnieje potrzeba istnienia wielu organizacji, które będą ku temu pobudzać.

Zasadniczym celem, nad którym należy się zastanowić, jest znalezienie wspól-
nego mianownika dla rozwoju, wiedzy i technologii oraz różnorodności – w sensie 
pozytywnym – kulturowej i religijnej pomiędzy różnymi krajami, oddalenie kon-
fliktów przez stworzenie podstawy dialogu i tolerancji oraz wsparcie dla globalnego 
braterstwa, ludzkości i pokoju.

W czasach papieża Pawła Vi, w roku 1964, powołano Sekretariat do spraw 
Wyznań innych niż Chrześcijaństwo. Celem tej instytucji było rozwijanie konstruk-
tywnych stosunków z ludźmi innych wyznań. W roku 1988 nazwa sekretariatu 
została zmieniona na Pontifical Council for inter-religious dialogue (PCid) – Pa-
pieska Rada do spraw dialogu Międzyreligijnego.

Papież wyznaczył Radzie trzy zadania. Pierwszym z nich jest pobudzanie 
dialogu z innymi religiami oraz obiektywne i naukowe ich poznawanie. Jedynie 
w ten sposób chrześcijanie mogliby dokładniej zrozumieć teorię i praktykę innych 
religii. drugie zadanie to wyjaśnianie znaczenia dialogu w świetle religii chrześci-
jańskiej dla pobudzania do tego katolików na całym świecie, czyli doprowadzenie 
do zrozumienia przez nich znaczenia kształtowania przyjacielskich stosunków 
z wyznawcami innych religii mimo wcześniejszych zastrzeżeń. Ostatnią funkcją 
powierzoną Radzie jest bezpośredni udział, w spotkaniach, w dialogu z przedsta-
wicielami innych religii14.

W roku 1950 Said Nursî przesłał do Rzymu, do papieża Piusa Xii, utwór zatytu-
łowany Zülfikar, w odpowiedzi na który 22 lutego 1951 otrzymał od niego osobisty 

14 m. K a m i s, Medeniyetler buluşması [online], 14 Şubat 1998, [dostęp: 23 kwietnia 2012]. 
dostępny w internecie: <http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-3456-26-medeniyetler-bulusmasi.
html>.
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list z podziękowaniami. list z Watykanu został opublikowany przez Saida Nursîego 
w Risale-i Nurlar15. Wraz z utworem Zülfikar papież otrzymał list, w którym Nursî 
napisał m.in.: „Jesteśmy razem przeciwko szkalowaniu wierzących w Boga”.

W dniu 9 lutego 1998 roku odbyło się spotkanie Gülena z przywódcą świata 
katolickiego, papieżem Janem Pawłem ii, na temat dialogu międzyreligijnego. 
Tłumaczem był Georges Marovitch – wysłannik Watykanu do Stambułu. Według 
Gülena zapewnienie globalnego pokoju na świecie będzie możliwe dzięki dialo-
gowi dwóch religii, które mają na świecie największą liczbę wyznawców – islamu 
i chrześcijaństwa. Owa myśl towarzyszyła spotkaniu gwoli oceny i wzmocnienia 
szans i możliwości wzajemnego dialogu.

Zgodnie z poglądami Saida Nursîego, będącego źródłem inspiracji do dzia-
łalności Gülena: „Wiarygodne jest, że przed dniem Sądu Ostatecznego wyznawcy 
religii opartej na prawdziwej księdze objawienia sprzymierzą się z wyznawcami 
islamu i ramię w ramię staną przeciwko poganom (bezwyznaniowcom)… ”16.

Gülen, wywodząc dialog międzyreligijny z podstaw islamu, podaje jako przykład 
poniższy werset, w którym wzywa się wszystkich ludzi do tolerancji:

O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i ple-
mionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, 
w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwie-
dzący, dobrze świadomy!17 

Werset 64 z sury Al-imran i dialog między muzułmanami i chrześcijanami:

Powiedz: „O ludu Księgi18! dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: innego, 
jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas 
nie brali sobie innych jako panów, poza Bogiem”. A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: 

„Bądźcie świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani!”19

Jako zasadnicze zróżnicowanie kulturowe i religijne należy rozumieć opór 
przeciwko asymilacji i integracji, wewnątrz której dialog i tolerancja wzajemnie na 
siebie oddziałują. Wzajemny dialog może jednak zapobiec konfliktom, otwierając 
ramiona na bogactwa i zróżnicowanie kulturowe.

Asymilacja oznacza zaszczepienie innej kulturze własnych wartości i zmusza-
nie ludzi i społeczeństw o odmiennym sposobie życia do życia wedle własnych 
zasad poprzez osiągnięcie hegemonii jednej kultury nad inną. Jednym z powodów 

15 S. N u r s î, Emirdağ Lahikası, istanbul 2003, s. 303.
16 Tenże, Lemalar, istanbul 2003, s. 141.
17 Sura „Komnaty”, w: Koran, z arab. przeł. i koment. opatrzył J. Bielawski, Warszawa 1986, 49:13.
18 ludy Księgi: żydzi, chrześcijanie i muzułmanie.
19 Sura „Al-imran”, w: Koran, 3:64.
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tego jest postrzeganie przez stronę wprowadzającą asymilację sposobu życia dru-
giej strony jako „zacofanego, pierwotnego”, co z kolei przeradza się w konflikty  
kulturowe.

Jedną z zasadniczych i przede wszystkim przyciągających uwagę cech wizji 
edukacji według Gülena jest wychowanie człowieka wzorcowego, zdolnego do 
myślenia w sposób pokojowy i ogólnoświatowy, osiągającego sukces we wszystkich 
dziedzinach, w tym: matematyce, fizyce, chemii, biologii, sztukach pięknych, języ-
kach i sporcie, przez uznanie znaczenia inwestycji w edukację, nadanie zawodowi 
nauczyciela wysokiego statusu świętości, oparcie wizji edukacji na globalnych, 
zdrowych wartościach moralnych i humanitarnych.

instytucje edukacyjne czerpiące natchnienie z wywodzącego się od Nursîego 
ruchu Gülena udowodniły w oczach społeczeństwa swą skuteczność przez pobu-
dzenie potencjałów energii w narodach, które pozostawały dotychczas w stagnacji, 
likwidowanie obszarów konfliktów i zmniejszanie napięć, zmniejszanie potencjału 
nacisków w systemach politycznych, umiejętność skupienia i w krótkim czasie 
przekonania ludzi wywodzących się z różnych grup do działania na rzecz wspól-
nych projektów edukacyjnych obejmujących duże obszary geograficzne, stworzenia 
licznych instytucji edukacyjnych wykraczających poza granice państw poprzez 
wychowanie nowych elit mających służyć tym projektom, instytucjonalizowanie 
działań społecznych w sposób pokojowy, i – na koniec – przez osiąganie sukce-
sów w sektorze edukacji (zdobywanie medali i dyplomów uznania na licznych 
międzynarodowych olimpiadach naukowych). Profesor Scott Appleby – dyrektor 
Międzynarodowego instytutu Badawczego do spraw Pokoju przy Uniwersytecie 
Notre dame mówi o Gülenie i jego ruchu:

droga, którą kroczy Gülen, to myśl demokratyczna, która stara się stworzyć trwałe 
instytucje edukacyjne i silne społeczeństwo cywilne oraz bronić praw człowieka i wol-
ności udziału w życiu politycznym. działania Gülena na rzecz osiągnięcia zwycięstwa 
nad tożsamością muzułmańską na drodze pokojowej, bez uciekania się do przemocy, są 
bardzo istotne. Jeszcze ważniejsze jest podążanie drogą daleką od fundamentalizmu. Na 
drodze Gülena nie ma odtrącenia, złych reakcji i złości20.

Szkoły, których liczba stale rośnie, zakładane najpierw w Turcji, a później 
w każdym nieomal miejscu na Ziemi przez uczniów, dla których źródłem inspiracji 
był Gülen, są postrzegane jak mosty służące do tworzenia porozumienia między 
nimi samymi, członkami innych społeczności i różnymi cywilizacjami na świecie.

20 Z. G a z e t e s i, Savaş, Küresel Barış ve Fethullah Gülen, zaman, „Huseyin Gulerce”, 
30 stycznia 2003.
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C. WPłyWy MedióW NA POKóJ i BeZPieCZeńSTWO GlOBAlNe

Media nie opierają swej działalności jedynie na imperializmie kulturowym i ję-
zykowym. dysponują również potencjałem zdolnym do wywierania wpływu, 
pozytywnego lub negatywnego, na istniejący system światowy. Media odgrywają 
olbrzymią rolę w sprawie terroryzmu, wskutek którego świat cierpi najbardziej. 
Szczególnie poprzez audycje telewizyjne można zarówno wspierać i ukazywać jako 
słuszne przemoc i przelew krwi, które stały się dla grup terrorystycznych metodą 
obrony ich ideologii, jak i – poprzez audycje o przeciwnym wydźwięku – niszczyć 
terroryzm, pobudzając do bezwarunkowego sprzeciwu wobec grup terrorystycznych. 
Również w kwestii pokoju na świecie media mają olbrzymi potencjał: pozytywny 
i negatywny. Za pośrednictwem mediów programy przeciwko wojnie mogą przy-
czynić się do likwidacji wzajemnych uprzedzeń, jakie żywią wobec siebie różne 
społeczeństwa na świecie. Wiadomo bowiem, że uprzedzenia napędzają wojny.

Można powiedzieć, że media mogą uczynić świat lepszym. Widać wyraźnie, 
że zmniejszanie się zasobów wody, spadek produkcji zbóż – objawy ubożenia – 
a także globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne są tematami wymagającymi 
podjęcia działań przeciwko ubóstwu. duży wpływ w tym zakresie mają ludzie, 
którzy przygotowują programy uświadamiające na szeroką skalę: mogą informować 
o sposobach użytkowania wody, przyczynach zakłócania równowagi w przyrodzie 
oraz sposobach zapobiegania tym zjawiskom. działania na rzecz przeciwdziałania 
globalnemu ubóstwu mogą stać się tematem, który zainteresuje wszystkie narody.

Rewolucje i powstania, jakie są obecnie organizowane w krajach arabskich, to 
w zasadzie proklamacja wolności i niezawisłości, nie od zacofania, lecz przeciwko 
tabu, i odkrywanie na nowo siebie samego. doszło do tego dzięki telekomunika-
cji, przepływowi informacji pomiędzy krajami. Pod wpływem nauki, przemysłu 
i technologii, zjawisko wzajemnego oddziaływania nabrało przyspieszenia, tak jak 
stosunki między rodzinami mieszkającymi na tym samym osiedlu. Widać wyraźnie, 
jak olbrzymi wpływ mają instytucje edukacyjne i opiniotwórcze media w krajach, 
w których zdarzenia te mają miejsce.

d. WPłyWy JęZyKóW OBCyCH NA diAlOG MiędZyKUlTUROWy

Pomijając wymiar komunikacyjny religii, uwagę przyciąga pełen optymizmu 
obraz oparty na wzajemnym dialogu i tolerancji, jak też wpływ języka na jednost-
ki oraz – w sposób naturalny – wielowymiarowy sposób myślenia i porzucania 
uprzedzeń w stosunku do społeczeństw. Językoznawcy wyznają wspólny pogląd, 
że nauka języka ma wpływ na sposób myślenia, odbierania i oceny różnych zja-
wisk. Cechy kulturowe i językowe każdego z języków są różne, ponieważ – jak 
wiadomo – ile społeczeństw na świecie, tyle języków. Język każdego społeczeństwa 
kształtował się przez długie wieki i zadomowił w kolektywnej świadomości jego 
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członków. W ramach świadomości kolektywnej istnieje system myślenia, logiki, 
definicji, który ułatwia prawidłowe, tzn. pozbawione nieporozumień, wzajemne 
zrozumienie poszczególnych jednostek. Poprzez naukę języka można zlikwidować 
obraz negatywnego wpływu nauki języka na język ojczysty i jednocześnie zapobiec 
nieporozumieniom i uprzedzeniom, jakie pojawiają się podczas próby porozumienia 
się ze społeczeństwem docelowym.

Problemy powstające w procesie globalizacji można jednak rozpatrywać 
w związku z językiem lokalnym i uniwersalnym, ponieważ w wyniku procesu 
globalizacji język angielski nie jest jedynie językiem Ameryki. W wyniku nauki 
języka odbywa się transfer między językami. Język angielski przyswoił sobie 
wiele słów i norm kulturowych z innych języków. i tak język angielski, którym 
mówi prawie 500 milionów ludzi, dawno już przestał być językiem Amerykanów. 
Można powiedzieć, że zainteresowanie nauką języków obcych na świecie prowa-
dzi do używania wspólnego języka. To, że jako mieszkaniec Anatolii próbuję tu 
wygłosić przemówienie po polsku, próbuję wytłumaczyć swoje uczucia i myśli 
w imię dialogu i tolerancji, jest kolejnym dowodem na to, jak pięknym pomo-
stem w dialogu międzyreligijnym i międzykulturowym jest edukacja między- 
narodowa.

W takich więc okolicznościach należy się zastanowić nie nad wojną ego, lecz 
nad sposobem osiągnięcia trwałego pokoju na świecie. Mówienie „nie” wojnie nie 
zapewni pokoju. Jeśli chcemy, by pokój, o jakim marzymy, „pokój światowy”, był 
stały, musimy poszerzać swoje horyzonty, pogłębiać dociekania i ogarnąć naszymi 
staraniami całą ludzkość. Jestem przekonany, że powstanie międzynarodowy sys-
tem demokratyczny, który zapobiegnie wojnie i terroryzmowi, zapewni globalny 
pokój, wysunie na pierwszy plan człowieka i wartości humanitarne, zagwarantuje 
nadrzędność prawa, sprawi, że dialog i tolerancja staną się nowym sposobem  
na życie.

Można by powiedzieć, że rozpad Jugosławii, jaki nastąpił po upadku Związku 
Radzieckiego, jest najlepszym przykładem na objaśnienie tezy Huntingtona. Po-
nieważ takie wydarzenia, jak wyznaczenie w Jugosławii nowych granic po wojnie 
między Serbami, Chorwatami i Bośniakami, którzy są wyznawcami różnych religii, 
niechętne podejście Zachodu do kwestii pomocy Bośni w czasie wojny, potępienie 
pogromu Serbów jednocześnie przy odmiennym stosunku do kwestii pogromu 
Chorwatów, potwierdzają słuszność twierdzeń Huntingtona. Wytyczanie przez 
kraje świata, które wcześniej postrzegały Jugosławię jedynie jako „sprzymie-
rzeńca Związku Radzieckiego”, zasad polityki w zależności od „zróżnicowanych 
elementów wewnętrznych”, np. popieranie Serbów przez ortodoksyjnych Rosjan, 
Chorwatów przez katolickich Niemców, jest wynikiem coraz większego liczenia 
się z cywilizacjami. Pomoc Bośni w okresie wojny udzielona wyłącznie przez kraje 
muzułmańskie jest kolejnym przykładem tego stanu rzeczy.



229RUCH GüleNA i JeGO WPłyW NA edUKACJę i diAlOG 

iii. CO JeST ŹRódłeM KONFliKTóW?

W każdym społeczeństwie większość ludzi tworzy definicje dobra i zła w sposób, 
w jaki zostali ich wyuczeni „na pamięć”, i już od najmłodszych lat do pojęć dobra 
i zła zakrada się albo przywiązanie, albo wrogość. Nie zdając sobie nawet z tego 
sprawy, ludzie nie interesują się, na jakich założeniach opierają się idee, których 
sami bronią. dlatego też nie są w stanie zrozumieć ewentualnego naturalnego bo-
gactwa religii i kultur. Zimna wojna, do której doszło już po zakończeniu ii wojny 
światowej, oraz pojawienie się po niej intryg politycznych jako wyniku zaburzenia 
równowagi sił, kłótnie regionalnych przywódców, odpowiednie do tego kształtowa-
nie edukacji społeczeństwa oraz zmiany społeczne doprowadziły do uformowania 
ludzi żyjących w swego rodzaju świecie urojonym, którzy zwykli myśleć sloganami.

Gdy ludzie ci stawali się świadkami oceny zdarzeń lub osób wyimaginowanych, 
na rzeczywistym gruncie stawali twarzą w twarz z niebezpieczeństwem nagłej 
utraty swoich wyobrażeń, o których dotychczas sądzili, że nadają znaczenie ich 
życiu i z których nie potrafili zrezygnować. Zaczynali wówczas objawiać zanie-
pokojenie, a co gorsza – złość na wzór dziecka, któremu chce się zabrać zabawkę. 
Osoba, której wyobrażeniom zaczynają zagrażać argumenty, nawet jeśli jest pro-
fesorem, specjalistą w jakiejś dziedzinie, postrzega bajki, jakie poznała w szkole, 
jako bardziej rzeczywiste niż badania akademickie. Wszystko to wywodzi się 
z faktu ukształtowania przez przemiany społeczne ludzi myślących sloganami, 
poszukujących nowych dróg w imię ochrony tego, co dotychczas znali, nieodpor-
nych na nowe idee.

dzisiaj widać natomiast, jak ważnym narzędziem burzenia tabu wśród społe-
czeństw i usuwania błędnych pojęć w kształtowanym na nowo, podzielonym na 
cywilizacje świecie jest edukacja.

ludzie, pozostając wierni własnym uczuciom i ideom, muszą zaakceptować 
siebie takimi, jakimi są, poczynając od wspólnych, najmniejszych cech, które czynią 
ich ludźmi. Jest to pogląd podzielany jednocześnie przez islam, chrześcijaństwo 
i judaizm. Z tego też powodu musimy wierzyć, że duże znaczenie ma szybkie 
rozprzestrzenienie się na całym świecie edukacji na rzecz spokoju i szczęścia 
ludzkości oraz globalnego pokoju, jak i związanych z tym pokoju społecznego 
i światowego, tolerancji.

Jeśli zaś chodzi o naszą jedność i porządek świata, to musi powstać środowi-
sko braterstwa, raczej na podstawie zasad logicznych i prawnych niż na samym 
poczuciu braterstwa. innymi słowy, jakiekolwiek konflikty pomiędzy nami nie 
są rzeczą ludzką, gdy świat jest jeden, słońce jest jedno, powietrze, którym oddy-
chamy, jest jedno, los nasz jest jeden, miejsce, w którym żyjemy, i słońce, przed 
którym szukamy cienia, jest jedno. Gdy mamy jednak wspólnego wroga w postaci 
zacofania, przymusu, konfliktów, nie jest rzeczą logiczną branie na cel wartości 
humanitarnych społeczeństw, ich kultur i wierzeń.
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A. TeZA FRANCiSA FUKUyAMy O „KOńCU HiSTORii”

Można stwierdzić, że najważniejszymi tezami, jakie postawiono po upadku 
Związku Radzieckiego, są: pojęcie „końca historii” Francisa Fukuyamy, liberalizm 
i interpretacja dialektyki Georga Wilhelma Hegla przez Alexandre’a Kojève’a. We-
dług Fukuyamy niepowodzenia takich form władzy, jak monarchia i komunizm, 
biorą się z braku wolności ludzi i niedostatku dobrobytu.

Czynnika, który sprawia, że teza „końca historii” Fukuyamy przyciąga uwagę 
i skłania do myślenia, należy poszukiwać w wielkości tego twierdzenia. Fukuyama 
określa racjonalność, homogeniczność i globalność jako cechy podstawowe państwa 
demokratycznego. Państwo funkcjonujące według zasad demokratycznych łączy 
korzyści w ramach osobowości ludzkiej, jest oparte na prostych i jasnych zasadach, 
tworzy społeczeństwo bezklasowe przez znoszenie nierówności między ludźmi 
i zapewnia obywatelom równe prawa i wolności, bez względu na język, religię, 
pochodzenie bądź inne cechy.

Wszystkie w zasadzie ideologie zakładają dobrobyt i szczęście ludzi. Każdy 
nowy pogląd na świat tworzy rozwiązania, które są uważane za lepsze od po-
przednich, poprzez usuwanie braków i niedostatków dotychczasowcyh poglądów. 
Pod tym względem mentalna infrastruktura historii świata może być uważana za 
historię poszukiwań i odkryć. liberalizm również symbolizuje znaczny postęp 
w poszukiwaniu dobrobytu, a nawet – według Fukuyamy – punkt, do którego 
ludzkość dojdzie i również punkt, w którym się ona znajduje.

B. TeZA SAMUelA P. HUNTiNGTONA O NieUNiKNiONyM  
„ZdeRZeNiU CyWiliZACJi”

Nie ma wątpliwości, że Fukuyama nie był pierwszym, który zajął się biegiem 
historii pod kątem rozwoju lub ewolucji. Wcześniej, chociaż z innej perspektywy, 
o rozwoju pisali tacy myśliciele, jak: Arystoteles, Augustyn, Bernard Fontenelle, 
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Nicolas de Concordet, Auguste Comte, 
Herbert Spencer, Charles Tylor, Anne Robert Turgot, Johann Gottfried von Herder, 
Adam Ferguson, Émile durkheim, Marie-François-Pierre-Gonthier Maine de Biran, 
Hegel czy Karol Marks21. W pojęciu ogólnym postęp oznacza rozwój cywilizacji 
w pewnym kierunku, nie skokową, lecz stopniową poprawę. Fukuyama, twierdząc, 
że historia posuwa się ku pewnemu celowi, upodabnia się do innych. Różni się od 
nich twierdzeniem, że celem tym jest liberalizm. Według niego każde państwo o od-
miennej strukturze religijnej, kulturowej czy też o odmiennej tradycji, wcześniej czy 
później znajdzie się na tym samym poziomie. Wyrażenie „koniec historii”, jakiego 
używa do określenia tego punktu, nie znaczy wcale, że wydarzenia historyczne 

21 K. B o c k, İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları, przeł. A. Uğur, Bottomore 1990, s. 53–86.
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całkowicie zanikną. Fukuyama ma na myśli to, że instytucje polityczne i ekono-
miczne, po fazach przekształceń i zmian, ulegną połączeniu w jednej doskonałej 
formie, tzn. w zwycięstwie liberalnej demokracji i wolnego rynku.

inny politolog amerykański, Samuel P. Huntington, kontynuując rozważania 
od miejsca, w którym zatrzymał się Fukuyama, twierdzi, że wiek XXi zaznaczy 
się konfliktem cywilizacji o charakterze religijnym.

W ten sposób jednym kamieniem trafia kilka ptaków:
Przede wszystkim ustawia cywilizację chińską, a także islam, w opozycji do 

Zachodu, w charakterze „wroga”. W ten sposób, by „utrzymać Zachód przy życiu”, 
naznacza nowych wrogów w miejsce upadłego Związku Radzieckiego.

do społeczeństw, których to dotyczy, mówi: „Cywilizacja Zachodu nie jest 
uniwersalna, jest imperialistyczna. Jesteście inni niż my i macie w tym rację!” 
i cały świat, różny od niego samego, brutalnie wypycha poza margines.

Książka Huntingtona, opatrzona licznymi przypisami i przykładami, wywiera 
na czytelnika bardzo silny wpływ, lecz już na pierwszy rzut oka widać, że jest też 
pełna braków i sprzeczności. inaczej mówiąc, klasyfikacja Huntingtona nie opiera 
się ani na mierze religijnej, ani na jakiejkolwiek mierze kulturowej.

Przykładowo, mimo że podkreśla znaczenie religii i kultury, podstawowych 
cech cywilizacji nie opiera jednak ani na religii, ani na wyznaniu czy też na rasie 
lub narodowości.

Czasami do jednego worka – pod nazwą „cywilizacja islamu” – wkłada kraje, 
posługujące się tym samym językiem, lecz mające całkowicie różnorodne cechy. 
Czasem też dzieli chrześcijan wyznających tę samą religię na różne grupy.

Gdyby definiowanie lub rozróżnianie odbywało się na podstawie religii, nale-
żałoby co najmniej stosować różne miary w odniesieniu do trzech największych 
religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, jak też buddyzmu bądź też do ich  
odłamów.

W ramach wyliczonych przez siebie cywilizacji Huntington przyporządkowuje 
do tej samej cywilizacji kraje, których społeczeństwa w żaden sposób nie są do 
siebie podobne, takie jak Turcja i libia bądź iran albo też iran i irak, które wal-
czyły z sobą przez długie lata.

dodatkowo, mówiąc, że kraje, których kultury są do siebie podobne, będą 
tworzyły sojusze, Huntington mija się z prostą prawdą, która w stosunkach mię-
dzynarodowych stoi przed korzyściami i wszelkiego rodzaju uczuciami.

Obecnie w krajach silnie zróżnicowanych wewnętrznie pod kątem religijnym 
i kulturowym ludzie wkroczyli w fazę wzajemnego oddziaływania poprzez są-
siedztwo, a nawet pokrewieństwo w wyniku małżeństw. Czy cała historia nie uczy 
nas ponadto, że w stosunkach międzynarodowych ważniejszą rolę niż uczucia 
i tożsamość kulturowa odgrywają interesy i korzyści?

Czy najbardziej wyrazistym przykładem tego nie są: ii wojna światowa, zimna 
wojna, jaka po niej nastąpiła, walka sił politycznych w tym okresie, a w ostatnich 
czasach wojna między iranem i irakiem bądź konflikty pomiędzy krajami Zachodu?
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dlaczegóż to XXi wiek miałby się stać powodem zmiany tej zasady i przyzna-
nia pierwszeństwa wszystkiemu, co kryje się pod niejasnym pojęciem tożsamości 
kulturowej nad interesami narodowymi, a w szczególności nad narodowymi inte-
resami ekonomicznymi?

Być może Huntington unika takich procesów jak „akulturacja” i „inkulturacja”, 
które objaśniają w antropologii kulturowej zjawisko wzajemnego oddziaływania 
cywilizacji, albo ich po prostu nie zauważył.

Cywilizacje bądź kultury, które pozostają ze sobą w kontakcie, z biegiem 
czasu nieuchronnie nawzajem na siebie oddziałują i podlegają oddziaływaniu 
innych. W ten sposób coraz bardziej się do siebie upodabniają. dlatego też jest 
rzeczą niemożliwą oddzielenie od siebie wyraźną linią wielu kultur lub cywilizacji. 
Na przykład, czy cywilizacje Zachodu i Ameryki łacińskiej mają więcej cech 
wspólnych, czy różnych?

Podział Huntingtona na westernizację i modernizację nie jest ani jasny, ani – 
na ile można zrozumieć – słuszny, jeśli modernizacja miałaby oznaczać jedynie 
akceptację korzystania z rozwiązań technicznych.

Czy człowiek, który jest wyposażony w komputer, lecz wiara jego jest ułomna, 
a zrozumienie aktu twórczego błędne, człowiek, który śledzi przez internet za po-
średnictwem satelity innego człowieka z myślą o tym, by go zgładzić lub dokonać 
na nim aktu terroryzmu, jest nowoczesny?

Huntington twierdzi, że modernizacja nie jest równoznaczna z westernizacją, 
a społeczności różnych cywilizacji nie mogą ich zmienić i nie ulegną westernizacji, 
bez względu na to, jak bardzo by się zmodernizowały. Być może Huntington nie 
potrafi zrozumieć, że obecnie zróżnicowanie kulturowe i religijne coraz bardziej 
się rozrasta i że należy akceptować się nawzajem na gruncie dialogu i tolerancji, 
bez konieczności zmieniania cywilizacji lub kultury. Widzimy, że dla Huntingtona 
edukacja i wiedza nie są narzędziem dialogu między cywilizacjami, lecz raczej 
bronią o charakterze konkurencyjnym.

Moim zdaniem, jedyną słuszną stroną tak bardzo dyskusyjnej i dalekiej od 
naukowości, nacechowanej spekulacjami pracy Huntingtona jest to, że wszystkie 
kultury są zmuszone do walki z narkotykami, łapówkami i praniem brudnych 
pieniędzy, a przez to – do współpracy między cywilizacjami i państwami w tym 
zakresie.

POdSUMOWANie

Jedyną drogą wyjścia wydaje się wzbogacanie różnic i ochrona jedności, zagwa-
rantowanie wolności jednostki wobec zagrożenia globalnego, umacnianie wzajem-
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nego oddziaływania na siebie społeczeństw, ochrona zróżnicowania kulturowego 
i jedności politycznej.

Ważnym sposobem edukacji jest unikanie czynienia z przeszłości konflikto-
gennego materiału historycznego, jednakże też – gdy jest taka potrzeba – czerpanie 
z przeszłości lekcji, rozpowszechnianie i umacnianie wolności osobistych oraz 
zasad równości i sprawiedliwości.

Zagwarantowanie wolności osobistych zapewni, poprzez wzbogacenie sposobu 
podejścia i zachowania społeczeństw o niewątpliwie różnej tożsamości, możliwość 
współistnienia różnych kultur oraz traktowanie się w duchu tolerancji.świetna pod 
względem analizy i identyfikacji jest przedmowa do książki prof. B. Jilla Carrolla 
pt. Dialog cywilizacji. Autor przedmowy, prof. Akbar Ahmed pisze: 

Wiek XXi okazał się okresem niespodziewanego kryzysu. Są na świecie tacy, którzy 
poświęcili się przemocy, śmierci i zniszczeniu, ale są też tacy, którzy stawiają czoła 
tym ideom, wspierając pożyteczny dialog i porozumienie. Wydarzenia 11 września 2001 
ukazują znaczenie tych działań. To, co się zdarzyło tamtego dnia, i trwająca obecnie 
wojna z terroryzmem zmieniły krajobraz naszych społeczności lokalnych i wspólnoty 
międzynarodowej. dziewiętnastu porywaczy stworzyło jeden z największych paradoksów 
XXi wieku: islam, który sam siebie postrzega jako religię pokoju, jest teraz kojarzony 
z mordem i bestialstwem22,

a także: 

Różnice pomiędzy Huntingtonem i Gülenem są wyraźne. O ile Huntington myśli w ka-
tegoriach biegunowości, konfliktu pomiędzy islamem i Zachodem, o tyle Gülen optuje 
za bardziej holistyczną wizją polityki globalnej. Gülen postrzega islam i Zachód w har-
monijnej współpracy. W związku z tym działania Gülena polegają na dialogu. Należy 
też podkreślić, że Huntington – jako przedstawiciel zachodniego sposobu myślenia 

– postrzega politykę globalną w sposób całkowicie świecki. Gülen zaś przeciwnie – re-
prezentuje transcendentalny sposób postrzegania, to znaczy patrzy na politykę globalną 
przez pryzmat wiary muzułmańskiej23.

Kwestie, których należy unikać, to pobudzanie wrogości międzykulturowej 
i czynienie nie tylko z religii narzędzia do osiągania korzyści politycznych, lecz 
także z edukacji konfliktogennego materiału wojennego na skalę historyczną.

Celem, dla którego jakiekolwiek państwo ma realizować politykę zewnętrzną 
i wewnętrzną na arenie międzynarodowej, jest zwiększanie dobrobytu społecznego 
i ekonomicznego narodu, jego rozpowszechnianie i rozszerzanie, ochrona systemu 
lub wartości ideologicznych i kulturowych. Nie oznacza to jednak nieliczenia się 

22 B.J. C a r r o l l, Dialog cywilizacji. Muzułmańskie ideały Gülena a dyskurs humanistyczny, 
przeł. J. Surdel, Warszawa 2010, s. 5.

23 R. P e n a s k o v i c, Gülen’s Response to the “Clash of Civilizations”, w: Muslim World in 
Transition: Contributions of the Gülen Movement, ed. İhsan yılmazet, london 2007, s. 407–418.
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z innymi wartościami kulturowymi i religijnymi czy też z uniwersalnymi prawami 
człowieka. We współczesnym świecie należy prowadzić politykę ukierunkowaną 
na zapewnienie globalnego pokoju, bez zaniedbywania wartości uniwersalnych.

Obecnie istnieje na świecie prawie 180 państw i żyje ponad 500 grup etnicznych, 
plemion mówiących ponad 600 językami. Gdy przeprowadzimy badania w poszcze-
gólnych krajach, zobaczymy, że w niewielu z nich mówi się tym samym językiem. 
To zróżnicowanie polityczne, społeczne, kulturowe i religijne zawiera w sobie 
potencjał do dialogu i tolerancji na poziomie międzynarodowym, ale i idee konflik-
togenne oraz rasistowskie. W niektórych krajach takie rasistowskie idee osiągnęły 
stan nadający kierunek życia politycznego. Szczególnie zaś zachwianie równowagi 
międzynarodowego układu sił po zakończeniu zimnej wojny stało się przyczynkiem 
do pojawienia się konfliktów etnicznych i kulturowych, powstania źródła przemocy.

Być może współczesnej młodzieży, dzięki edukacji i doświadczeniu nabytemu 
w środowisku zróżnicowania kulturowego, te konflikty i rasistowskie idee jawią 
się już jedynie jako tragikomedia.

Wrażenie, jakie odniosłem w trakcie rozmów z wieloma wykładowcami, jest 
takie, że u podstaw ruchu Gülena leży wyważenie – poprzez edukację – drzwi do 
dialogu i tolerancji przy zapewnieniu jedności ideowej ze wszystkimi religiami.

Zapewnienie młodzieży możliwości kształcenia się, zagwarantowanie społe-
czeństwu dobrobytu i spokoju, oznacza służbę na rzecz zróżnicowania, gościnności, 
a jednocześnie na rzecz ludzkości przez nadanie znaczenia dialogowi międzykul-
turowemu i międzyreligijnemu i ograniczanie do minimum mentalności konfliktu. 
Można podać kilka przykładów szkół i centrów w Polsce, dla których inspiracją 
jest Gülen: Uniwersytet Vistula, szkoły Meridian, dunaj instytut dialogu i Fun-
dacja Mevlana.

instytucje te są dostosowane do potrzeb regionalnych: jeśli potrzebna jest szkoła, 
otwiera się szkołę, jeśli potrzebny jest szpital, otwiera się szpital, jeśli potrzebny 
jest ośrodek dialogu i kultury bądź akademik, zakłada się je. i tak, starając się 
zapewnić dobrobyt społeczny, przygotowywany jest grunt pod dialog i tolerancję.

Said-i Nursî unikał polityki jak diabeł święconej wody. ilu z nas, uciekając 
przed polityką i w miejsce ruchu politycznego wybrawszy ruch całkowicie oparty 
na warstwie społecznej, postrzega służbę dla ludzkości jako kroczenie drogą tole-
rancji, wyrozumiałości i nauki, jako najświętszy obowiązek człowieka?

Na jednej z być może najważniejszych konferencji na temat dialogu przewod-
niczący dialogu międzyreligijnego w Watykanie, o. dr Thomas Michel, wygłosił 
wykład na temat Gülena. O. Thomas, wypowiadając się o Gülenie i jego ruchu, 
stwierdził, że Gülen ze swoją przeszłością jest okazją do mądrego wychowania 
pokoleń przygotowanych na przyszłość.

Obecnie istnieje bardzo ważny powód ku temu, by do dialogu przystąpili 
wyznawcy różnych religii. Po pierwsze, żyjemy w wielowymiarowym świecie. 
W szczególności liczne migracje, jakie nastąpiły w ostatnim wieku, zmusiły społe-
czeństwa do współżycia z innymi ludźmi z różnych krajów o odmiennych ideologiach 
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i wierzeniach. dzięki temu przedstawiciele odmiennych kultur i religii spotkali się 
i żyją razem w jednym miejscu. W rezultacie więc, by móc wieść spokojne życie, 
stali się oni potrzebni sobie nawzajem, bez względu na kraj pochodzenia czy wy-
znawaną religię zaczęli się dzielić tymi samymi warunkami i musieli znaleźli swe 
miejsce w tym samym systemie. Aby żyć w pokoju, musimy żyć w porozumieniu 
z wyznawcami innych religii.

dialog może ograniczyć do minimum punkty zapalne między ludźmi różnych 
wyznań, a tym samym stać się środkiem komunikacji do nawiązania lepszych kon-
taktów. dialog jest też środkiem wymiany doświadczeń, poglądów i wizji – stanowi 
środek wymiany rozwiązań tworzonych przez ludzi z różnorakich kultur. Patrząc na to 
z tej perspektywy, pod pojęciem dialogu międzyreligijnego naprawdę rozumie się nie 
dialog religii między sobą, lecz dialog pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań.
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S t r e s z c z e n i e

Obszary krajowy i międzynarodowy, lokalny i globalny przeplatają się wzajemnie. Na tle współzależ-
ności i integracji państw powstały również obszary interakcji i wspólnych interesów. Rozwój procesu 
globalizacji od końca XX wieku, znaczny postęp technologii komunikacyjnej i początek wieku wiedzy 
i nauki przekształciły świat w jedną małą wieś, zbliżając do siebie państwa, ludzi, społeczeństwa, kultury, 
inspirując je do dążenia do wspólnych celów i podejmowania wspólnych wysiłków w wielu dziedzinach.

Fethullah Gülen zainspirował utworzenie wielu organizacji charytatywnych pracujących dla 
dobra społeczeństwa w Turcji i poza jej granicami. Uważa on, że droga do tolerancji i sprawiedliwości 
dla wszystkich zależy od odpowiedniej uniwersalnej edukacji. Tylko wtedy ludzie będą mogli z sza-
cunkiem traktować prawa innych. W tym celu Gülen przez lata zachęcał przedstawicieli inteligencji 
i kręgów biznesowych, by wspierali edukację na wysokim poziomie.

Gülen promuje rozwiązywanie problemów społecznych przez działania lokalne. Jego wizja i idee 
nie pozostały w sferze retoryki, lecz są realizowane globalnie jako projekty obywatelskie. Według 
niektórych szacunków na całym świecie założono kilka tysięcy organizacji edukacyjnych, takich jak 
szkoły międzynarodowe, uniwersytety, szkoły językowe i centra kulturowe. Warunki geograficzne, 
kulturowe, polityczne i religijne, czyli geopolityczne i geostrategiczne, w których znajduje się Turcja, 
nieuchronnie skłaniają ją do odgrywania roli pomostu między kulturami i cywilizacjami na arenie 
zarówno regionalnej, jak i międzynarodowej.

Wraz z postępującą globalizacją obserwuje się w świecie spadek znaczenia i roli państwa naro-
dowego, upowszechnianie się uniwersalnych koncepcji państwa, takich jak idea państwa internacjo-
nalistycznego czy pluralistycznego. Oznacza to, że wśród elementów stanowiących trzon państwa 
koncepcja narodu stopniowo traci na znaczeniu, podczas gdy pojęcie obywatelstwa nabiera ważności. 
W globalizującym się świecie miejsce i rola religii w życiu człowieka i społeczeństwa się zmieniają 
i przybierają różne formy. Z jednej strony obserwujemy indywidualizację poszczególnych wierzeń 
i kultów, z drugiej zaś – zanikanie związku pomiędzy państwem a religią.

Słowa kluczowe: ruch Gulena, dialog cywilizacji, Fethullah Gülen, edukacja, pokój, religia, dialog 
i tolerancja
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GUleN MOVeMeNT ANd iTS CONTRiBUTiONS  
TO iNTeRFAiTH diAlOGUe, TOleRANCe, ANd edUCATiON

S u m m a r y

Fethullah Gülen is the leader of the mainstream islamic thought in Turkey called “nurczułuk”. He 
is a Muslim scholar, thinker, author, poet, a man of great power who many looked to for advice and 
help. He is well known also as an education activist who supports interreligious and intercultural 
dialogue, democracy and spirituality, and also opposed to violence and the transformation of religion 
in political ideology. Fethullah Gülen promotes peaceful coexistence and cooperation of civilizations 
for building a peaceful world, and is therefore opposed to the idea of Huntington’s clash of civilizations.

A striking feature of the life of Fethullah Gülen is the fact that his vision and ideas do not remain 
rhetoric, but are implemented as global citizens’ projects. By some estimates, the world was estab-
lished hundreds of educational organizations – international schools, universities, language schools 
and cultural centers, which were inspired by the ideas of Fethullah Gülen.

Geographical, cultural, political and religious conditions, i.e. “geopolitical”, “geostrategic” 
conditions which Turkey there is in, inevitably induce this country to fulfill the mission of a bridge 
between cultures and civilizations both in the regional and international arena.Gülen believes that 
the way to tolerance and justice for all people depends on ensuring adequate universal education. 
Only then people will be able to demonstrate sufficient understanding and tolerance, enabling them 
to treat the rights of other people with proper respect. For this purpose, over the years Gülen encour-
aged members of the intelligentsia and the business circles to support the education at a high level.

Keywords: The Gulen Movement, the dialogue of civilizations, Fethullah Gülen, education, peace, 
religion, dialogue and tolerance




