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Słowo od prezesa Fundacji Instytut Dialogu „Dunaj” 

 

 

Jako prezes Fundacji Dialogu Instytutu „Dunaj” pragnę wyrazić radość z powodu 

ukazania się tej kolejnej publikacji poświęconej dialogowi z islamem. Mam na-

dzieję, że zawarte w książce teksty poświęcone szeroko rozumianemu dialogowi 

międzykulturowemu i międzyreligijnemu, będą doskonałą okazją do refleksji nad 

szczególnie aktualną w ostatnim czasie potrzebą współpracy na rzecz pokoju i wza-

jemnego zrozumienia przedstawicieli odmiennych kultur i religii. 

Na wstępie chciałbym wyrazić podziękowania wszystkim osobom zaangażo-

wanym w przygotowanie tej publikacji, a szczególnie redaktorom oraz autorom 

poszczególnych artykułów, którzy prezentują idee dialogu międzykulturowego      

i międzyreligijnego oraz przybliżają postać wybitnego uczonego Fethullaha Gü-

lena, a także poruszają trudną, ale jakże aktualną kwestię uchodźców i islamu      

w Europie. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła II, któremu bar-

dzo mocno przyświecały idee dialogu: „dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale 

zawsze w jakiś sposób wymianą darów”. 

W ostatnim czasie, gdy obserwujemy trudną sytuację mieszkańców Bliskiego 

Wschodu, a także wzmagający się w Europie lęk, zadajemy sobie zapewne py-

tania, czy dialog między chrześcijaństwem a islamem ma jeszcze sens, czy pokój 

między wyznawcami tych religii jest w ogóle możliwy? Kluczową kwestią wyda-

je się rozróżnienie prawdziwych wyznawców obydwu religii, które przecież na-

wołują wyłącznie do pokoju i szacunku dla bliźniego, od tych, którzy jedynie de-

klarują swoją wiarę, a w rzeczywistości nic wspólnego z nią nie mają. Dlatego też 

należy skupić się na budowie dialogu między przedstawicielami tych dwóch reli-

gii, w wyniku czego „krok po kroku” będziemy konsekwentnie zmierzać ku osią-

gnięciu pokoju. Należy także zwrócić uwagę, że dialog nie jest czymś nowym, czego 

musimy się nauczyć. Jest on niezbywalną cnotą ludzką, o której istnieniu musimy 

sobie wyłącznie przypominać. 

Szczególne miejsce w tym wydawnictwie zajmuje postać muzułmańskiego 

uczonego, myśliciela i poety, Fethullaha Gülena, który od kilkudziesięciu lat nie-

strudzenie nawołuje do dialogu, wyjaśnia nam jego istotę, wskazuje jak i w jakim 

celu go budować. Zgodnie z jego poglądami, żyjemy w wieku, w którym na nowo 

obudzą się uśpione w ludzkości wartości moralne. W myśl tej idei następne poko-
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lenia coraz powszechniej będą dążyć do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, 

współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego. Wynika z tego tak-

że, że ludzkość będzie stopniowo zmierzać ku pokojowi i sprawiedliwości, a na-

rzędziami do ich osiągnięcia – według Fethullaha Gülena – są przede wszystkim: 

siła perswazji, powszechna edukacja i procesy demokratyzacyjne, dzięki którym 

wzrasta poszanowanie dla indywidualnych praw i wolności. Czynniki te mają słu-

żyć ustanowieniu dialogu pomiędzy stronami reprezentującymi odmienne ideolo-

gie, kultury, religie i narody.  

Podstawowym życiowym celem każdego z nas jest osiągnięcie szczęścia, cze-

mu trudno zaprzeczyć. Na drodze ku jego osiągnięciu stoi jednak wiele prze-

szkód, takich jak na przykład wojny, problemy związane z tożsamością kulturo-

wą, czy religijną – wspólnym mianownikiem wszystkich jest brak porozumienia. 

Można zatem wydedukować, że aby osiągnąć szczęście, należy wyeliminować 

bariery, a do tego niezbędne jest wzajemne zrozumienie i szacunek. Nie możemy 

więc skupiać się na tym, co nas dzieli, a tym bardziej narzucać naszej wizji in-

nym. W imię dialogu musimy zjednoczyć się we wspólnym działaniu i wymienić 

uścisk dłoni ze wszystkimi ludźmi, także a nawet przede wszystkim z tymi o innych 

poglądach – to zaś dlatego, że najwyższymi wartościami danymi nam wszystkim 

od Boga są miłość i współczucie. W tym świetle, jak mówi Fethullah Gülen, dia-

log staje się koniecznością. Pozytywną przesłanką do jego budowy jest fakt, że 

ludzie, niezależnie od narodu i granic politycznych, mają ze sobą o wiele więcej 

wspólnego, niż są tego świadomi. Dlatego też, nie możemy ustawać w wysiłkach 

i musimy się zjednoczyć w rozwiązywaniu problemów. Te zjednoczone starania, 

ukierunkowane na dialog międzyreligijny i międzykulturowy, będą nas prowa-

dzić do wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Z dużym prawdopodobieństwem 

czas wyjaśni wszystko i pozwoli udowodnić, że ci, którzy rozpoczęli ten kierunek, 

mieli rację. Ponownie wspólnie odrzucimy złe uczucia oraz myśli o urazie czy ze-

mście. Kontynuowane będą tylko uczucia karmione miłością, przebaczeniem, 

tolerancją i dialogiem. Tolerancyjni ludzie zbudują świat oparty na tolerancji. Ci, 

dla których tolerancja nie jest ważna, utoną w studni nietolerancji, pogrążając się 

w swym gniewie i nienawiści. Jak mówi Fethullah Gülen: „Dialog nie jest czczą 

mową. Ma on tylko i wyłącznie sens, kiedy słowa przekładane są na czyny. Naj-

piękniejsze deklaracje słowne bez ich wypełniania pozostaną zawsze martwe. 

Szukajmy tego, co łączy, a nie co dzieli!”. 

Dodaje także: „Bądź tak tolerancyjny, by Twoje serce stało się szerokie jak 

ocean, bądź zainspirowany wiarą i miłością do innych. Ofiaruj dłoń, tym którzy 

są w potrzebie i bądź zainteresowany wszystkimi. Przyklaskuj dobremu dla ich 
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dobra, doceniaj tych, którzy mają wiarę w sercu i bądź dla nich uprzejmy. Zbliżaj 

się do niewierzących tak delikatnie, by rozpuścić ich zawiść i nienawiść. Podob-

nie jak Mesjasz wskrzeszaj ludzi swym oddechem. Pamiętaj, że podróżujesz po 

najlepszej drodze i podążasz za Prorokiem, który jest najwyższym przewodni-

kiem. Pamiętaj, że przez jego najlepsze i wyraziste objawienie posiadasz jego 

wskazówki. Bądź sprawiedliwy i zrównoważony w swoim osądzie dla wielu lu-

dzi, którzy nie korzystają z błogosławieństwa. Przemień zło w dobro, zalecz lek-

ceważenie złego traktowania. Indywidulany charakter odzwierciedla jego lub jej 

zachowanie. Wybierz tolerancję i bądź wielkoduszny wobec źle wychowanych”.1 

Życzę wszystkim czytelnikom wielu refleksji na temat szeroko rozumianego 

dialogu i zapraszam do lektury. 

 

 

 

 

 

 Yasin Özbek 

Prezes Fundacji Instytut Dialogu „Dunaj” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 F. Gülen, Müsamaha (Tolerancja), Sizinti 1983, nr 57; F. Gülen, Perły Mądrości, War-

szawa 2017, s. 96. 
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50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii 

niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena 

 

 

W 2015 r. minęło 50 lat od ogłoszenia przez II Sobór Watykański Deklaracji o sto-

sunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Ten krótki dokument, choć w pre-

zentacji religii (z wyjątkiem judaizmu) używa mało precyzyjnego języka, otwo-

rzył drogę do dialogu z nimi i ich przedstawicielami. Zaowocowało to – nie zaw-

sze odwzajemnianą – otwartością wspólnot katolickich na wyznawców religii 

pozachrześcijańskich, spotkaniami pasterzy Kościoła katolickiego z reprezentan-

tami tych religii oraz bezprecedensowym rozwojem katolickiej refleksji teolo-

gicznej nad relacją chrystianizmu do religii niechrześcijańskich. Kościół podjął 

też niełatwy, bo obciążony bolesną historią wzajemnych relacji dialog z islamem.  

W obliczu dramatycznego exodusu mieszkańców Bliskiego Wschodu i ma-

sowych prześladowań, jakim w niektórych krajach islamskich zostali poddani 

wyznawcy Chrystusa, wielu obserwatorów i polityków na Zachodzie stawia – jak 

się zdaje zasadne – pytanie: czy wytyczona przez Nostra aetate orientacja dialo-

giczna ma jeszcze sens? Czy w obliczu eksterminacji chrześcijan przez coraz 

bardziej radykalizujący się islam znajdą się muzułmanie, którzy szczerze dążą do 

pokoju i są gotowi respektować (tak u siebie, jak i w Europie) zasadę wolności 

religijnej? Warto też pytać o sprawę jeszcze ważniejszą: czy islam (zwłaszcza    

w oparciu o jego świętą księgę – Koran) może być „religią pokoju”, przystającą 

do koncepcji wolności religijnej, wypracowanej w wyrastającej z chrześcijaństwa 

tzw. cywilizacji europejskiej?   

Treść artykułów, składających się na trzy tomy publikacji pt. 50. lecie Dekla-

racji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra 

aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena dotyczy kwestii dialogu chrześcijańsko-

muzułmańskiego we współczesnym świecie. Stan i wyniki badań w tym zakresie 

przedstawili zatem zwolennicy dialogu i jego sceptycy.  

 

Tom pierwszy publikacji zatytułowano Dialog z islamem? Otwiera go artykuł 

Michała Mocha, który wyraża przekonanie o absolutnej konieczności kontynuo-

wania i wspierania dialogu, nawet (albo wręcz szczególnie) w warunkach obec-

nych wojen, prześladowań religijnych i nietolerancji. Następnie możemy przeczy-

tać artykuł Roberta T. Ptaszka Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Kilka wątpli-
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wości. Wskazuje on zarówno ograniczenia formalne, które powodują, że prowa-

dzenie dialogu między chrześcijaństwem (a dokładniej między najliczniejszym    

i najważniejszym jego nurtem jakim jest Kościół katolicki) i islamem napotyka 

na poważne trudności oraz pokazuje możliwe obszary dialogu chrześcijan i mu-

zułmanów. Kolejny artykuł napisała Beata Skarżyńska-Lijewski („Nostra Aeta-

te” a odpowiedź Kościoła na islam), w którym przypomina katolikom o koniecz-

ności ewangelizacji i traktowania poważnie misyjnego nakazu Jezusa, ponieważ 

zbawienie jest naprawdę tylko w Chrystusie. Rezygnacja z własnej tożsamości 

staje się też brakiem świadectwa dla muzułmanów doświadczających prawdy, że 

Ewangelia mówi o zupełnie innym Jezusie niż Koran. Dalsze dwa artykuły doty-

czą analizy zawartości polskojęzycznych czasopism. Pierwszy z nich podejmuje 

temat islamu w Europie w opinii polskich środowisk konserwatywnych. Jego autor, 

ks. Jan Perszon, uwzględnia stanowisko – w zakresie prowadzonej w Europie po-

lityki multikulturowej – publicystów „Gościa Niedzielnego”, „wSieci” i „DoRzeczy”. 

Na podstawie rzetelnej analizy ich tekstów stwierdza, że dalsza realizacja uto-

pijnego projektu multikulturowej, pozbawionej „twardej” tożsamości religijnej 

(chrześcijańskiej) i kulturowej społeczności europejskiej nieuchronnie prowadzi 

do „końca Europy”. Ponadto Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wydają się być 

dziś niezdolne tak do chrystianizacji imigrantów, jak i do prowadzenia z islamem 

rzetelnego dialogu. Hanna Karp w artykule „Ofiary” czy „zagrożenie”, obraz ucho-

dźców syryjskich w polskiej debacie medialnej na łamach wydawnictw niemiec-

kich ukazuje z kolei sytuację uchodźców syryjskich naszkicowaną w tekstach 

dwóch niemieckich wydawnictw obecnych na polskim rynku mediów – Axel 

Springera, który wydaje w Polsce tabloid „Fakt” i tygodnik opiniotwórczy „New-

sweek” oraz Passauer Noue Presse, wydającego dziennik „Polska. The Times”. Tom 

pierwszy zamyka tekst Ireneusza Kamińskiego pt.: Sylwetka M. Fethullana Güle-

na i zasadnicze tezy jego myśli. 

Drugi tom publikacji (Fethullah Gülen i jego dzieło) poświęcono refleksji nad 

międzyreligijnym dialogiem w ujęciu tureckiego myśliciela Fethullaha M. Güle-

na, który od ponad trzydziestu lat niestrudzenie propaguje ideę pokojowej koeg-

zystencji, tolerancji i dialogu trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, 

chrześcijaństwa oraz islamu. Wokół tej problematyki koncentrują się rozprawy: 

Eugeniusza Sakowicza M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu międzyreligijnego 

w kontekście Deklaracji „Nostra Aetate” Soboru Watykańskiego II oraz France-

sco Zanniniego The role of spirituality in peace building. Vatican II and Muham-

mad Fethullah Gülen’s perspectives (Rola duchowości w budowaniu pokoju. Pu-

nkt widzenia Vaticanum II i Muhammada Fethullaha Gülena). Kolejne trzy arty-
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kuły Ireneusza Kamińskiego dotykają zagadnień związanych z innymi aspektami 

nauczania M. F. Gülena. Z kolei Viara Maldjieva, w swoim artykule, porównuje 

teksty Józefa Ratzingera / Benedykta XVI i M. F. Gülena. Tom drugi zakończony 

jest artykułem Ishana Dikleci na temat młodych ludzi należących do ruchu „Hi-

zmet” („Służba”), który zbudowany został na wartościach nauczanych przez M. 

F. Gülena. Artykuł analizuje stosunek członków ruchu, do takich wartości jak, 

np.: rodzina, życie, szczęście, przyszłość, biznes, wybór kariery. 

Trzeci tom zatytułowano: Islam, Turcja, Tatarzy. O jedynym Bogu islamu oraz 

chrześcijaństwa w kontekście dialogu między obiema religiami pisze o. Krzysztof 

Modras w rozprawie Kult jedynego Boga w islamie i chrześcijaństwie. Autor ws-

kazuje, iż jedną z wartości, wspólnych dla islamu i chrześcijaństwa, jest modlitwa 

do Boga jedynego i miłosiernego. Jednakże różni się ona w obu religiach w wy-

miarach, charakterystycznych dla kultu chrześcijańskiego: w liturgii sakrame-

ntalnej, modlitwie Słowem Bożym oraz modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. 

Wspólna modlitwa wyznawców obu religii jest zatem możliwa, ale pozostanie 

ona tylko formą zewnętrzną. Davut Han Aslan, pisząc o dialogu cywilizacji ws-

kazuje na szczególną rolę Turcji w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na 

świecie – por. Turkey: A Bridge between East and West and its catalyst role in 

alliance of civilizations initiative (Turcja. Pomost między Wschodem a Zachodem 

i jej rola jako katalizatora w inicjatywie przymierza cywilizacji). Tematykę Tata-

rów polsko-litewskich prezentuje Galina Miszkinienie w artykule pt.: Интерфе-

ренция ислама и христианства – заимствованияv из мусульманских и нему-

сульманских источников в рукописях литовско-польских татар (Interferen-

cja islamu i chrześcijaństwa – wtręty z niemuzułmańskich i muzułmańskich źródeł 

w religijnym piśmiennictwie Tatarów litewsko-polskich). Artykuł dotyczy proble-

mu ustalenia źródeł tekstów z zabytków rękopiśmiennych Tatarów litewsko-pol-

skich, czym m.in. zajmuje się kitabistyka, nauka dotycząca tekstów Tatarów pol-

sko-litewskich w języku polskim i białoruskim. 

 

W obliczu aktualnych (realnych) zagrożeń i medialnej „walki”, w którym tak 

łatwo o krzywdzące uproszczenia i manipulacje, warto bowiem – w klimacie 

szacunku dla interlokutorów – rozmawiać. Nie tylko po to, by lepiej rozumieć 

zachodzące zjawiska, ale po to, by lepiej służyć Prawdzie. I – choćby w małym 

wymiarze – pokojowi.   

 

Jan Perszon 

Ireneusz Kamiński 
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Eugeniusz Sakowicz 

Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, 

Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

 

 

M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu międzyreligijnego w kontekście  

Deklaracji Nostra aetate Soboru Watykańskiego II2 

Muhammed Fethullah Gülen’s “Vision” of Interfaith Dialogue in the Context  

of the Nostra aetate Declaration of the Second Vatican Council 

 

 

Wprowadzenie 

Sobór Watykański II, będący jednym z najważniejszych wydarzeń w najnow-

szych dziejach Kościoła katolickiego, był jednocześnie „znakiem” i „wyzwa-

niem” dla różnych społeczności, w tym religii doby współczesnej. Poprzez ogło-

szenie Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aeta-

te (DNR) wyrażona została wola szukania odpowiedzi na pytania dotyczące sensu 

życia człowieka i ludzkości. Sobór podkreślił konieczność dostrzegania w róż-

nych religiach tego, co stanowi ich wartość. Zadeklarował wolę dialogu z ludźmi 

wszystkich kultur i religii. Deklaracja została zauważona przez niechrześcijan,    

w tym przez muzułmanów. To właśnie na czas ogłoszenia tego dokumentu przy-

padła młodość M. Fethullaha Gülena, którego działalność na rzecz dialogu i po-

rozumienia między wyznawcami różnych religii prowadzona była w duchu De-

                                                           
2 Niniejszy tekst napisany został jesienią 2015 r. W nocy z 15 na 16 VII 2016 r. miał miej-

sce w Turcji udaremniony wojskowy pucz, mający na celu obalenie prezydenta państwa. 

Według władz Turcji inspiratorem puczu miał być M. Fethullah Gülen. Autor niniejszego 

tekstu dystansuje się od polityki. Nie jest jego celem podejmowanie dyskusji na temat 

politycznych poglądów M. F. Gülena, ani zainicjowanego przez niego ruchu. Tym bardziej 

nie wyraża swoim tekstem jakiejkolwiek apologii tegoż uczonego. Próbuje natomiast 

przedstawić obiektywnie poglądy tureckiego intelektualisty na tle Deklaracji o stosunku 

Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, ogłoszonej przez Sobór Watykański 

II. W kontekście obecnych wydarzeń i w ogóle sytuacji politycznej w Turcji tekst niniejszy 

nabiera szczególnego „dramatyzmu”… 
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klaracji Nostra aetate, chociaż – można przypuszczać – nie znał on „litery” tego 

dokumentu. „Wizjoner” M. F. Gülen przygotowywał się przez swoje życie do 

podjęcia służby i trudu na rzecz porozumienia między wiernymi różnych tradycji 

religijnych, a także światopoglądów. Doświadczenia te zaowocowały w wypra-

cowanej przez niego teorii i realizowanej pragmatyce dialogu międzyreligijnego. 

 

1. Sobór Watykański II  

Kościół katolicki drugiej połowy XX w. i drugiego dziesięciolecia XXI w. po-

dejmuje nieustanny trud recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II3. Sobór ten, 

zwołany przez papieża Jana XXIII do Watykanu, kontynuowany przez papieża 

Pawła VI, obradował w latach 1962-1965 w Bazylice św. Piotra. Celem zgroma-

dzonych biskupów – pasterzy Kościoła powszechnego była wewnętrzna odnowa 

Kościoła, a następnie „dostosowanie” jego misji do wyzwań czasów oraz nowych 

warunków współczesności. Projekt owego dostosowania się miał podkreślić toż-

                                                           
3 Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 1968; 

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, 

Poznań 2002; Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II, Poznań 1970; G. Martelet, Les 

idées maîtresses de Vatican II. Initiation à l’espirit du Concile, Paris 1966, 19852; K. Woj-

tyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972; P. Poupard, Le 

Concile Vatican II, Paris 1983; J. Imbach, Der Geist ringt mit der Kirche. Die Grosse 

Themen des Konzils, Hildesheim 1985 (J. Imbach, Wielkie tematy Soboru. Posłowie Maciej 

Wrzeszcz, Warszawa 1985); Nauka Soboru Watykańskiego II (w zarysie), Poznań 19862; Y. 

Congar, Le Concile de Vatican II. Son Église Peuple de Dieu et Corps du Christ. Préface 

de René Rémond, Paris 1984; Die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils, 

Hrsg. Franz Kardinal König mit Beiträgen von Heinrich Fries, Düsseldorf 1986; Sobór 

drogowskazem. Rozważania dla kapłanów i kleryków. Wyboru tekstów soborowych dokonał 

kardynał Perykles Felici, Kalwaria Zebrzydowska 1986; J. Stroba, Zadania wyznaczone 

przez Sobór Watykański II, Poznań 1988; A. Losinger, „Iusta autonomia”. Studien zu ein-

em Schlüsselbegriff des II. Vatikanischen Konzils, Paderborn 1989; G. Routhier, La récep-

tion d’un concile, Paris 1993; M. B. Pennington, Vatican II. We’ve only just begun, New 

York 1994; M. Poradowski, Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego, Wrocław 1996; 

Historie du Concile Vatican II (1959-1965), Paris 1997; M. Lefebvre, Oni Jego zdetroni-

zowali. Od liberalizmu do apostazji. Tragedia soborowa, Warszawa 1997; W trosce o Ko-

ściół. Tydzień Eklezjologiczny 1997-2001, t. I-IV, Lublin 2000-2003; P. Préaux, Les fonde-

ments ecclésiologiques du Presbytérium Selon le Concile Vatican II  et la théologie post-

conciliare, Berlin 2002.  

Z nowszych opracowań zob. M. Białkowski (red.), Studia soborowe. Historia i nau-

czanie Vaticanum II, Toruń 2013; tenże, Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, 

t. 1, część 1, Toruń 2014; tenże, Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. 2, 

część 2, Toruń 2014. 
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samość bosko-ludzkiej instytucji, jaką jest Kościół, zawsze otwarty na człowieka, 

jego kulturę i jego „świat”. Jednym z celów Soboru było aggiornamento – uwspół-

cześnienie Kościoła, czy – używając nowego słowa, nie wpisanego do Słownika 

języka polskiego – „uaktualnienie” jego misji.  

Określenie uczestników Vaticanum II – „Ojcowie Soboru” ma szczególną wy-

mowę. Wskazuje na proces „dawania życia”, jego pomnażania. W eklezjalnej 

rzeczywistości oznacza to udział tych osób w zapoczątkowaniu nowego para-

dygmatu, którym był dialog, w jego wszelkich wymiarach, postaciach i wyrazach. 

Soborowi pasterze (a z nimi wszyscy wierni, którym służyli oni w swoich diece-

zjach jako przewodnicy Ewangelii i których na Soborze reprezentowali) przygo-

tować się mieli do podjęcia dialogu ze współczesnym światem, z jego kulturą, 

różnymi religiami. Sobór zadeklarował podjęcie drogi ku poznawaniu, a następ-

nie dialogowi z judaizmem, skazanym na śmierć przez demoniczny – narodowy 

socjalizm oraz z islamem, religią od wieków niezrozumiałą dla Żydów, których    

z Arabami nierozerwalnie łączy semicka więź krwi w Abrahamie.  

Sobór miał głównie charakter pastoralny (duszpasterski). Jego nauka dotyczy-

ła: (1) fundamentalnego samorozumienia Kościoła; (2) wewnętrznego życia Ko-

ścioła (liturgia, funkcja zarządzania, Urząd Nauczycielski Kościoła, „stany” Ko-

ścioła: kapłani, diakoni, zakonnicy, świeccy); (3) „zewnętrznej” misji Kościoła 

(jego związki z chrześcijaństwem niekatolickim, relacje z religiami niechrześcija-

ńskimi, w tym z judaizmem i islamem, związki ze światem w jego kontekście świe-

ckim, postawa wobec pluralizmu światopoglądowego).  

Sobór uchwalił szereg dokumentów, w tym pierwszą w dziejach katolicyzmu 

Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate4.  

                                                           
4 Uchwalone przez Vaticanum II dokumenty (według rangi):  

1) konstytucje:  

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (4 XII 1963 r.);  

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21 XI 1964 r.);  

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum (18 XI 1965 r.);  

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes  

(7 XII 1965 r.);  

2) dekrety:  

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica (4 XII 1963 r.);  

Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (21 XI 1964 r.);  

Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich Orientalium Ecclesiarum (21 XI 1964 r.);  

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (28 X 1965 r.);  

Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis (28 X 1965 r.);  

Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (28 X 1965 r.);  

Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (18 XI 1965 r.);  
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2. Deklaracja Nostra aetate 

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate ogło-

szona została w dniu 28 X 1965 r. Słowa zaczynające dokument – nostra aetate 

to po polsku „w naszym czasie”. Dokument Soboru Watykańskiego II powstał   

„w naszym czasie”, okresie eskalacji nienawiści między dziećmi jednego Boga, 

Arabami i Żydami, rodzeństwem w Abrahamie. Deklaracja sformułowana została 

20 lat po II wojnie światowej, która okazała się katastrofą antropologiczną, kultu-

rową i religijną. Doświadczenie wojny pozwoliło zrozumieć, iż ludobójstwo 

kulturowe nie może już nigdy mieć miejsca w dziejach ludzkości, wśród ludzi 

przyznających się do religii, jako inspiracji swojego życia.  

W numerze 3. Deklaracji Nostra aetate czytamy: „Kościół spogląda z szacun-

kiem również na muzułmanów, czcicieli jedynego Boga, żyjącego i samoistnego, 

miłosiernego i wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do 

ludzi. Starają się również poddawać z całej duszy Jego ukrytym postanowieniom, 

tak jak poddał się Bogu Abraham, do którego islamska wiara chętnie się odwołu-

je. Jezusa wprawdzie nie uznają za Boga, czczą Go jednak jako proroka, a Jego 

dziewiczą matkę, Maryję, darzą szacunkiem i niekiedy pobożnie Ją wzywają. 

Oczekują nadto dnia sądu, kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrzeszonym lu-

dziom. Dlatego też cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie przez modlitwę, 

jałmużnę i post. Nawet jeżeli w ciągu wieków powstawały między chrześcijanami 

a muzułmanami liczne spory i uczucia wrogości, święty Sobór zachęca wszystkich, 

aby zapominając o tym, co było, czynił szczere wysiłki zmierzające do wzajem-

nego zrozumienia i dla dobra wszystkich ludzi dbali wspólnie o sprawiedliwość 

społeczną, dobro moralne, a także o pokój i wolność oraz je wspierali”. 

Nostra aetate wskazuje na uniwersalną prawdę stanowiącą niepodważalny 

fundament dialogu. Jest nią prawda o Bogu, Stwórcy i Ojcu wszystkich ludzi. Te-

ologia islamu wszakże nie nazywa Boga „Ojcem”, fakt ten nie stanowi „powo-

du”, dla którego chrześcijanie mieliby milczeć o Ojcostwie Boga, ogarniającym 

każdego człowieka i wszystkich ludzi. W Bogu wszyscy ludzie odnajdują począ-

                                                                                                                                    
Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus (7 XII 1965 r.);  

Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (7 XII 1965 r.);  

3) deklaracje:  

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationios (28 X 1965 r.);  

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate  

(28 X 1965 r.);  

Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae (7 XII 1965 r.).  

Zob. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986. 
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tek swojego istnienia. Deklaracja podkreśla braterstwo ludzi, wynikające z miło-

ści Boga do nich. 

Kościół katolicki od Vaticanuum II wypełnia zobowiązania podjęte w Dekla-

racji Nostra aetate. W niektórych kręgach zobowiązanie to dopiero zaczyna po-

dejmować. Mówiący o islamie paragraf 3. Deklaracji Nosra aetate wielokrotnie 

przypominany był w papieskich dokumentach, przemówieniach, konstatacjach, 

katechezach mówiących o islamie i kierowanych do muzułmanów, zarówno przez 

Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także Papieża Franciszka5. 

A ż  p o  d z i e ń  d z i s i e j s z y  K o ś c i ó ł  n i e  d o c z e k a ł  s i ę  „ p o -

d o b n e j ”  d o  N o s t r a  a e t a t e  d e k l a r a c j i  z e  s t r o n y  p r z y w ó d -

c ó w  i s l a m u  (również judaizmu). Przez pół wieku po Vaticanum II – dialog, 

mimo rozlicznych „zamachów” i manipulowania nim, jest nieodwołalną drogą 

Kościoła. Poprzez jego proklamację w oficjalnych dokumentach oraz czynach – 

gestach, świadectwach – Kościół coraz bardziej jest sobą. Uczy nie tylko ludzi 

Kościoła, ale i swoich braci muzułmanów, braterstwa, dając im przykład wspa-

niałomyślności, przebaczenia, otwartości. 

 Kościół katolicki ma świadomość swoich braterskich relacji z muzułmanami. 

Nie odkrył braterstwa w Abrahamie z wyznawcami islamu i judaizmu z chwilą 

ogłoszenia w 1965 r. Deklaracji Nostra aetate. Jest ono udziałem Kościoła od 

momentu jego powstania, od czasu spotkania z Meczetem, a wcześniej z Synago-

gą. Muzułmanie zawsze byli i będą braćmi chrześcijan. Szereg tematów wiary i mo-

ralności jest wspólnych dla chrześcijan i muzułmanów. 

 Naszkicowany kontekst soborowy jest ważny dla dalszego toku refleksji skon-

centrowanej na osobie i poglądach muzułmanina, M. Fethullaha Gülena, któremu 

nadany został honorowy tytuł – Hodża Efendi, oznaczający duchowego mistrza, 

znawcę Koranu oraz prawa i tradycji islamu. 

 

                                                           
5 Zob. E. Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posobo-

rowych (1963-1999), Warszawa 2000. Wskazana książka prezentuje posoborową recepcję 

nauczania Kościoła o islamie, przedstawionego językiem niemal leksykograficznym w pun-

kcie 3. Deklaracji Nostra aetate. Zob. zbiory dokumentów o islamie: E. Sakowicz (red), 

Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997; 

S. Górzna (red.), Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii 

Europejskiej, Słupsk 2015. Cennym zbiorem dokumentów jest dzieło: F. Gioia, Interreli-

gious Dialogue. The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995), Boston 1997. 

Niektóre wcześniejsze przemówienia, katechezy papieży Pawła VI i Jana Pawła II na te-

mat islamu i muzułmanów opublikowane zostały w miesięczniku „L’Osservatore Romano” 

(wyd. polskie). Zob. też: V. Aucante, Benoît XVI et l’Islam, Paris 2008.   
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3. „Wizjoner” M. Fethullah Gülen6 

M. Fethullah Gülen urodził się w 1941 r. w wiosce Korucuk k. Erzurum we 

wschodniej Turcji. Jego ojciec – Ramiz Gülen był imamem. W 1958 r. M. Fethul-

lah Gülen został tzw. kaznodzieją państwowym, a następnie imamem w Izmirze, 

trzeciej co do wielkości prowincji Turcji. To tutaj Gülen zaczął krystalizować 

swe poglądy i rozszerzać grono słuchaczy. „W swoich przemówieniach i wystą-

pieniach publicznych zwracał uwagę na aktualne kwestie społeczne: szczególnym 

jego celem było zachęcenie młodzieży do zharmonizowania rozwoju intelektual-

nego z mądrą duchowością i troskliwym zaangażowaniem społecznym”7. 

„Gülen – czytamy w szkicu wprowadzającym do dzieła M. F. Gülen, Muha-

mmad, Wysłannik Boga – nie ograniczał się jedynie do nauczania w swojej pro-

wincji. Podróżował poprzez całą Anatolię i wykładał nie tylko w meczetach, ale    

i na różnych spotkaniach w miastach. To umożliwiło mu dotarcie do bardziej re-

prezentatywnego przekroju ludności i doprowadziło do przyciągnięcia uwagi ws-

pólnoty akademickiej, szczególnie zaś studentów. Tematy jego wystąpień, czy to 

formalnych czy nieformalnych, nie ograniczały się jedynie do kwestii religijnych; 

mówił także o edukacji, nauce, darwinizmie, ekonomii i sprawiedliwości społe-

cznej. Gülen zrezygnował w 1981 r. ze swoich oficjalnych obowiązków jako wy-

kładowcy, inspirując wcześniej całe pokolenie studentów”8. Problematyka prze-

zeń podejmowana zawsze stanowiła „materiał” do dyskusji, dialogu. W 1998 r. 

emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Saylorsburgu w Pensylwanii zało-

żył i prowadzi „Golden Generation Worship and Retreat Center” – centrum „Zło-

tego Pokolenia” młodych ludzi zatroskanych o harmonię między ludźmi wszyst-

kich kultur, religii i pokoleń oraz o pokój, jako wartość ogólnoludzką. Jest aż po 

                                                           
6 Faktografia podana w niniejszym paragrafie opracowana została na podstawie wcześniej 

ogłoszonych autorskich tekstów, przede wszystkim zaś w oparciu o następującą pozycję: 

E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha 

Gülena, Białystok 2014. 
7 O Autorze, [w:] M. F. Gülen, Muhammad, Wysłannik Boga, Białystok 2007, s. 5; E. Sa-

kowicz, Dialog „kluczem do zamku”… M. Fethullaha Gülena „wizja” pedagogiki dialo-

gu, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapicz (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do 

wspólnej przyszłości, Toruń 2012, s. 104.   
8 O Autorze, s. 5; E. Sakowicz, Dialog „kluczem do zamku”… M. Fethullaha Gülena 

„wizja” pedagogiki dialogu, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapicz (red.), Dialog chrześcijańsko-

muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Toruń 2012, s. 104.   



21 

 

dzień dzisiejszy dobrowolnym uchodźcą (voluntary exile), żyjącym na „samoze-

słaniu” (living in self-imposed exile)9.  

Gülen wciąż oddziałuje na liczne kręgi muzułmanów i niemuzułmanów w ró-

żnych państwach i krajach świata. Jest dla licznych kręgów ludzi autorytetem 

moralnym, dla innych natomiast postacią kontrowersyjną. Niektórzy uważają, że 

jego nauka niewiele ma wspólnego z islamem. Inni twierdzą, że jest kryptochrze-

ścijaninem, czy – używając terminologii Karla Rahnera – „anonimowym chrze-

ścijaninem”. Jeszcze inni suponują, że sprzyja judaizmowi, drudzy wydają sąd 

wręcz przeciwny, Są i tacy, co z przekonaniem konstatują, że należy On do mu-

zułmańskiego „Opus Dei”, czy też innych tajnych organizacji bądź bractw, w ko-

ńcu do tarika – mistycznego islamskiego ruchu10.  Ci Turcy, którzy dystansują się 

od religii uważają Gülena za wybitnego intelektualistę. Są też tacy, którzy twier-

dzą, iż dąży on do restytucji kalifatu tureckiego „rozwiązanego” blisko sto lat 

temu przez Atturka (Ataturka) – „ojca Turków”. Przekonują, iż Gülen chce zbu-

dować nowe imperium osmańskie. Inni natomiast uważają, iż jego proklamacja 

dialogu z Zachodem i w ogóle z ludzkością to utopia, czy po prostu zdrada isla-

mu, jako jedynie prawdziwej i słusznej religii, a więc i wizji życia. Dla licznych 

jest Gülen mężem Bożym, opatrznościowym, obdarowanym przymiotami mądro-

ści dla dobra innych, bez względu na ich tożsamości etniczną, narodową, religij-

ną, czy lepiej – ze względu na ich ludzką naturę wspólną wszystkim ludziom 

stworzonym przez jednego, jedynego Miłosiernego, Litościwego Boga Stwórcę – 

Allaha. Jest mistrzem dialogu – podkreślają jego zwolennicy – prowadzonego ze 

współczesnym światem i jego religiami oraz światopoglądem ateistycznym. Kon-

trowersje wokół osoby Gülena potwierdzają jedno – nie można wobec jego osoby 

i pełnionej przezeń misji przejść obojętnie.  

W obecnych politycznych realiach Turcji, kiedy przy władzy znajduje się pre-

zydent Recep Tayyip Erdogan, sytuacja Gülena jest trudna. Pozostają oni w otwar-

tym konflikcie. 

Wróćmy jednakże do tematu, który nas szczególnie interesuje – dialogu mię-

dzyreligijnego w koncepcji Gülena. Duchowymi inspiratorami jego myśli i dzia-

łań (w tym dialogu) są: Said Nursi (1877-1960), określany też jako Bediüzzaman 

– Kurd, muzułmański uczony, który uważał siebie za potomka Proroka Mahome-

                                                           
9 E. Sakowicz, Dialog „kluczem do zamku”… M. Fethullaha Gülena „wizja” pedagogiki 

dialogu, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapicz (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz 

do wspólnej przyszłości, Toruń 2012, s. 105. 
10 Zob. A. Mrozek-Dumanowska, Islam i jego odnowa. Na przykładzie krajów arabskich, 

Turcji i Iranu, Warszawa 2010, s. 125. 
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ta oraz Maulana Jalaluddeen [Dżalladin] Rumi (1207-1273) – Pers, muzułmański 

poeta, prawnik, teolog, mistyk sufi11.  

Turcy, zafascynowani myślą, pobożnością i życiem wielkiego męża Bożego 

mówią, iż każdy człowiek ma swojego Gülena. Jak należy rozumieć to zdanie 

wypowiadane z ogromnym przekonaniem przez tych, którzy realizują jego misję 

również na polu dialogu interreligijnego? Słowa te wskazują na perspektywę 

jedynego w swoim rodzaju wypełniania myśli, pragnień, czynów Gülena we 

własnym, niepowtarzalnym kontekście życia. Każdy człowiek żyjący w tej samej 

społeczności jest inny! Dzieci tych samych rodziców mieszkający w tym samym 

domu są inne! To samo środowisko jest zawsze inne dla innej osoby. Nie ma w tych 

stwierdzeniach jakiegoś niezwykłego odkrycia. Każdy człowiek funkcjonuje      

w niepowtarzalnych realiach i relacjach, których nie da się „skopiować”, „powie-

lić”. Idee podejmowane przez wielkie postacie w dziejach ludzkości, zmieniające 

losy świata realizowane były w oryginalny, niepowtarzalny sposób przez niezli-

czonych naśladowców. Każdy naśladujący mistrza jest innym człowiekiem, stąd 

prawdą jest, iż każdy ma swojego Gülena. Chyba podobnie słuszne jest stwier-

dzenie, iż każdy katolik – konsekwentnie idący drogą wskazaną przez świętego 

Jana Pawła II – ma swojego Jana Pawła II. 

 M. F. Gülen – wybitnie płodny pisarz12, ogłaszający drukiem każdego roku 

liczne książki nie miał formalnego akademickiego wykształcenia. Sam stał się 

mistrzem i nauczycielem pobierającym nauki w najbardziej zwykłym uniwersyte-

cie – codziennym życiu13. Tu właśnie, podczas licznych spotkań z różnymi ludź-

mi, uczył się otwarcia na dialog, szacunku dla swojego rozmówcy, respektu dla 

                                                           
11 E. Sakowicz, art. cyt., s. 105. 
12 M. Fethullah Gülen jest autorem ponad 60. książek oraz licznych artykułów na tematy: 

społeczne, polityczne, religijne, a także z zakresu sztuki, nauki, sportu. Nagrał też tysiące 

kaset audio i video ze swoimi wystąpieniami. Pisze systematycznie do licznych pism, m.in. 

„Fountain”, „Yeni Ümit”, „Sizinti”, „Yağmur”, „Zaman”. Zob. Fethullah Gulllen. From Wi-

kipedia, the Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen (14 

VI 2011). Wśród książek Gülena należy wymienić następujące: Key Concepts in the Prac-

tice of Sufism. Emerald Hills of the Heart, t. 1, New Jersey, NJ 2006; t. 2, Somerset, NJ 

2004; t. 3, Somerset, NJ 2009; t. 4, Clifton, NJ 2010; Toward a Global Civilization of Love 

and Tolerance, Somerset, NJ 2006; Speech and Power of Expression. On Language, Es-

thetics, and Belief, Clifton, NJ 2010; The Statue of our Souls. Revival in Islamic Thought 

and Activism, Somerset, NJ 2009. Na uwagę zasługują książki Gülena, które ukazały się    

w języku polskim, m. in.: Muhammad. Wysłannik Boga. Nowe spojrzenie, Białystok 2007; 

Pytania i odpowiedzi dotyczące islamu, Białystok 2008. We wskazanych wyżej publika-

cjach zamieszczone zostały teksty podejmujące temat dialogu międzyreligijnego. 
13 E. Sakowicz, art. cyt., s. 105.  
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jego tradycji kulturowej i religijnej, w której spotkany przez niego człowiek uk-

ształtował siebie, własne myślenie, postrzeganie świata. Uczył się szacunku dla 

religii człowieka, w której formował on „widzenie”, tego, co niewidziane. Powy-

ższe opinie były przez lata upowszechniane przez jego zwolenników. Nauczanie 

Gülena doczekało się licznych opracowań, komentarzy, studiów komparatystycz-

nych. Podobnie pojawiły się przekrojowe opracowania traktujące o ruchu Gülena, 

wypełniającym jego posłannictwo14. 

 

4. Dialog międzyreligijny15 

Losy świata zależą od odpowiedzialnego dialogu. Wspomniany wcześniej Said 

Nursi – Bediüzzaman, w swoich wypowiedziach zwracał uwagę na perspektywę 

przyszłości w relacjach międzyludzkich. Ważne miejsce zajmuje tu dialog. Roz-

mowa, którą dziś prowadzimy zawsze skierowana jest ku przyszłości. Horyzon-

tem dzisiejszego dialogu staje się dzień jutrzejszy, przyszłość. Bediüzzaman – 

zaznacza Gülen – „mówiąc (…), że «tematy kontrowersyjne nie powinny być po-

ruszane podczas dyskusji z chrześcijańskimi przywódcami religijnymi», otwarł 

dialog z wyznawcami innych religii”16. Dialog rozpoczynany od tematów kontro-

wersyjnych kończy się już w punkcie wyjścia. Said Nursi ujawnił zatem głęboki 

                                                           
14 M. Kalyoncu, A Civilian Response to Ethno-Religious Conflict. The Gülen Movement in 

Southeast Turkey, Somerset, NJ 2008; M. E. Ergene, Tradition Witnessing the Modern Age. 

An Analysis of the Gülen Movement, Somerset, NJ 2009; Zob. też: The Fethullah Gülen 

Movement in Thought and Practice. November 12-13, 2005. Rice University, Houston, TX. 

Conference Proceedings, Somerset, NJ 2009; Islam in the Age of Global Challenges: 

Alternative Perspectives of the Gülen Movement. A Georgetown University President’s 

Office, Rumi Forum, Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding Con-

ference at Georgetown University, Washington, DC, November 14th and November 15th 

2008. Speaker Biographies and Conference Proceedings, Somerset, NJ 2009; M. Çetin, 

The Gülen Movement. Civic Service without Borders, New York 2010; J. L. Esposito, I. 

Yilmaz (red.), Islam and Peacebuilding. Gülen Movement Initiatives, New York 2010; R. 

A. Hunt, Y. A. Aslondoğan (red.), Muslim Citizens of the Globalized World. Contributions 

of the Gülen Movement, Clifton, NJ 2010; M. A. Khan, The Vision and Impact Fethullah 

Gülen. A New Paradigm for Social Activism, New York 2011; East and West Encounters: 

The Gülen Movement. December 5-6, 2009. University of Southern California, Los Ange-

les, CA [bmw, brw]. Zob. J. B. Carroll, Dialog cywilizacji. Muzułmańskie ideały Gülena     

a dyskurs humanistyczny, Warszawa [brw]. Zob. też: Zrozumieć Fethullaha Gülena, Ko-

byłka 2015. 
15 W niniejszym paragrafie powtórzone zostały niektóre autorskie myśli z wcześniej opu-

blikowanego studium: E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie, s. 128-130. 
16 M. F. Gülen, Edukacja od kołyski po grób, [w:] tenże, Eseje – Perspektywy – Opinie, 

Somerset 2007, s. 87. 
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talent pedagogiczny, którym kierować się winni wszyscy zaangażowani w pro-

wadzenie dialogu międzyreligijnego. Dla uczestników dialogu ważne są tematy 

zbieżne, łączące, bywa nawet, że wspólne. Przekonanie to znalazło wyraz w licz-

nie wypowiadanych imperatywach dotyczących dialogu: „Szukajmy tego, co łą-

czy, a nie co dzieli!”, formułowanych zarówno przez przywódców danych religii, 

jak też ich ekspertów (np. teologów), ale również przez tych, którzy prowadzą 

tzw. dialog życia (w sąsiedztwie, miejscach nauki czy pracy). W dialogu codzien-

ności nie podejmuje się kontrowersyjnych tematów teologicznych. Nawet jeżeli 

wskaże się je, to jedynie w celu wyrażenia szacunku do tego, co niezrozumiałe. 

 Przekonanie Gülena o konieczności dialogu między wyznawcami różnych re-

ligii wzmocnił jego inny duchowy mistrz – Dżalladin Rumi, którego wizja dialo-

gu tak została streszczona: „(…) Dżalladin Rumi (…) – pisał Gülen – rzekł: «Ni-

czym kompas, jedną moją stopą stoję w centrum, a drugą w siedemdziesięciu 

dwóch królestwach [wszystkie narody – przyp. E. S.]» i narysował obszerny okrąg, 

obejmujący wszystkich monoteistów. Zakładając, że dni nagiej siły przeminą, 

powiedział także: «Zwycięstwo nad ludźmi cywilizowanymi nastąpi poprzez 

przekonywanie». Wskazał w ten sposób, że sprawą zupełnie zasadniczą dla tych 

spośród nas, którzy pragną służyć religii, jest dialog, perswazja i rozmowa oparta 

na dowodach”17.  

Trzeba koniecznie w tym miejscu ogólnie scharakteryzować czas, w którym 

żył Rumi. Jego życie i działalność przypadły na XIII w., który znaczył dramaty-

czny bieg wydarzeń w ówczesnym świecie. Nastąpił wówczas poważny kryzys Ko-

ścioła katolickiego. Pojawiło się szereg nieortodoksyjnych, kontestatorskich ru-

chów. Trwały wyprawy krzyżowe, mające na celu wyzwolenie Ziemi Świętej spod 

panowania islamu. W tym samym wieku – na przekór biegu historii – pojawiły 

się również przebłyski dialogu po stronie chrześcijańskiej. Związane są one z oso-

bami: św. Franciszka z Asyżu (zm. 1226 r.) oraz tercjarza z Majorki, bł. Raj-

munda Llulla (Raimondus Lullus zm. ok. 1315 r.). 

Hodża Efendi – Gülen dobrze wie, iż jedynym skutecznym remedium na prze-

moc jest dialog. Na pewno konwersacja z terrorystą niewiele zmieni w postrzega-

niu świata przez człowieka, którego jedynym imperatywem życiowym staje się 

zadawanie śmierci, by sparaliżować i wpędzić w lęk wszystkich, a szczególnie 

polityków. Rozmowa natomiast o dialogu z dziećmi, młodym pokoleniem, kształ-

                                                           
17 Tamże. 
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tującym siebie może wiele zmienić. Gülen szkicuje islamski projekt wychowaw-

czy, którego istotnym komponentem jest afirmacja dialogu na miarę XXI w.18. 

Jill B. Carroll analizując koncepcję dialogu wg Gülena zwraca uwagę na na-

stępujące kwestie: przyrodzoną wartość człowieka i jego godność oraz ideał wol-

ności. Wskazuje też na punkt wyjścia każdego porozumienia, którym jest dialog 

międzyludzki. Istotne znaczenie w przygotowaniu do dialogu odgrywa edukacja. 

Według tej autorki „Gülen kategorycznie stwierdza, że człowiek potrzebuje edu-

kacji, która umożliwia ochronę i podtrzymywanie istnienia ludzkich wartości w ró-

żnych społecznościach na całym świecie. Nikt bowiem nie jest dość silny, by 

zdominować i zmienić życie wszystkich ludzi na Ziemi tak, jak mu się podoba”19. 

 Dialog nie jest czczą mową. Ma on tylko sens wtedy, kiedy słowa przekładane 

są na czyny. Najpiękniejsze deklaracje słowne bez ich wypełniania pozostaną 

martwe. Słowa Gülena doczekały się potwierdzenia ze strony tych, którzy go 

słuchają i żyją głoszonymi przez niego treściami20. 

 W wypracowanym przez Gülena modelu dialogu międzyreligijnego Arhan 

Kardaş „zauważa” następujące inspiracje oraz komponenty: (1) aktywność inte-

lektualną Gülena, jego poglądy na politykę; (2) odniesienie do prawodawstwa 

(szariatu); (3) podkreślenie znaczenia edukacji (nacisk na edukację); (4) podej-

ście do mediów; (5) odniesienie do biznesu; (6) rozumienie duchowości21. „Igno-

rancję można pokonać – naucza Gülen – za pomocą edukacji; ubóstwo poprzez 

pracę i zdobywanie kapitału; zaś rozbicie wewnętrzne i separatyzm – przy pomo-

cy jedności, dialogu i tolerancji”22. Czynienie jedności oznacza pokonywanie 

wszystkiego, co dzieli, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.  

Chociaż Gülen uważany jest przez niektóre kręgi opiniotwórcze za tradycjo-

nalistę islamu, to jego postawa i nauczanie może skutecznie rozwiać błędną opi-

nię o prawie islamu i obawę przed nim. Turecki intelektualista nigdy nie propa-

                                                           
18 J. B. Carroll, Dialog według koncepcji Fethullaha Gülena, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapicz 

(red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wy-

zwania, Toruń 2011, s. 75 in. 
19 Tamże, s. 75. 
20 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w:] M. Lewic-

ka, Cz. Łapicz (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, s. 81-

92. A. Kardaş przytacza na początku swojego opracowania List przedstawiony papieżowi 

Janowi Pawłowi II przez Fethullaha Gülena podczas jego historycznej wizyty w Watykanie 

8 II 1998 r. (tamże, s. 81-83). Przeprowadza także analizę tego Listu (tamże, s. 88-91). 
21 Tamże, s. 84-88. 
22 M. F. Gülen, Edukacja od kołyski po grób, [w:] tenże, Eseje – Perspektywy – Opinie, 

Somerset 2007, s. 88. 
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gował prawa szariatu w sensie legislacyjnym. Przed wiekami przyjął się w isla-

mie podział świata, a właściwie państw, które tworzą ten świat: darul islam (do-

mena islamu) i darul harb (domena wojny). Domena islamu to w gruncie rzeczy 

jedno państwo, w którym panować ma pokój, zgoda, harmonia społeczna, spra-

wiedliwość, dobrobyt. W sferze wojny tak długo będzie panował chaos i zło, jak 

długo nie będzie tam islamu. Pojawienie się tej religii ma zastąpić wojnę poko-

jem. Tę argumentację przyjmują dziś za swoją ugrupowania fundamentalistyczne, 

które nie tylko dystansują się od tego, co zachodnie, ale chcą Zachód nawrócić na 

islam. Gülen natomiast nigdy nie miał zamiaru nawracania na islam jakiegokol-

wiek państwa, chociaż wielokrotne podkreślał wyjątkową rangę i wartość swojej 

religii. Ta myśl zawsze towarzyszyła jego koncepcji dialogu. 

 Istotnymi elementami M. Fethullaha Gülena „wizji” dialogu międzyreligijne-

go są: przebaczenie, tolerancja, otwartość. Wpisane są one w jego projekt działa-

nia na polu intereeligijnych, interkonfesyjnych relacji. Wizja ta stanowi rozwinię-

cie prawd obecnych w islamie oraz cennych „intuicji” tej religii. Zawsze z najwię-

kszą czcią wyrażał się on i nadal wypowiada o islamie jako religii wyjątkowej. 

 Gülen proklamuje „przebaczenie” jako klucz otwierający serca ludzi, w któ-

rych kryje się lęk i cierpienie, gdzie uwięzione są: zła pamięć, żądza zemsty, mo-

ralny chaos i zagubienie. Przebaczyć należy sobie oraz innym, by siebie oraz in-

nych zrozumieć, a następnie podjąć dialog. Przebaczenie to proces „oczyszczania 

pamięci”. Natchnienie do podjęcia decyzji wybaczenia innym (ale również sobie) 

czerpać należy z adoracji Boga, którego miłosierdzie to po prostu przebaczenie23. 

Uwielbianie Boga posadowione jest u początku każdego dialogu. Człowiek zas-

klepiony w złej pamięci, nie widzący wartości innych religii, nie pamiętający np. 

o konstatacji wyrażonej w punkcie 3. Deklaracji Nostra aetae będzie przekreślał 

ideę dialogu. 

 Tolerancja oznacza według Gülena otwarcie się nie tylko na „ludy księgi” – 

żydów i chrześcijan oraz zaratusztrian (jak w islamie powiedziano wprost półtora 

tysiąca lat temu), ale również na ludzi wyznających różne religie i światopoglądy, 

w tym na niewierzących w Boga. Otwierać się należy – naucza Gülen – na współ-

czesne myśli i prądy filozoficzne, nauki empiryczne, nawet na demokrację. Ot-

warcie to nie oznacza zatracenia siebie, zagubienia własnej tożsamości, osobistej 

identyczności. Wręcz przeciwnie – jest odkrywaniem skarbów swojej religijnej     

i kulturowej tradycji na tle innych. Nie jest pobłażliwością wobec zła, zdarzają-

cego się w życiu jednostek, a nawet całych narodów, religii czy państw. Toleran-

cja nie ma nic wspólnego z przyzwoleniem na deptanie godności człowieka, pro-

                                                           
23 E. Sakowicz, art. cyt., s. 107. 
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mowaniem niemoralności jako obligatoryjnego stylu życia. Skoro istnieje poli-

tyczne przyzwolenie na reklamowanie niemoralności to dlaczego brak jest rów-

nocześnie przyzwolenia na sprzeciw wobec takiej wizji życia? Bezwzględny i bru-

talny atak wszelkich mniejszości nad „większością” jest totalitaryzmem!24. Dia-

log chroni ludzkość przed totalitaryzmem. Tolerancja jest warunkiem sine qua 

non każdego dialogu. Nie oznacza ona indyferentyzmu. Zakłada wierność wła-

snej tożsamości oraz szacunek dla tożsamości drugiej strony, która ma stać się 

podmiotem, partnerem dialogu. 

Bez otwartości dialog nie istnieje. Otwartość to przede wszystkim afirmacja 

inności. Afirmacja prowadzi ku miłości będącej bezwarunkowym uznaniem ist-

nienia, życia drugiego człowieka jako jednostki i społeczności. Najwyższą warto-

ścią, którą otrzymał każdy człowiek, jest życie. Otwartość służy poznawaniu się, 

które ma być podstawą dialogu. Zaangażowani w dialog muszą wychodzić w stronę 

drugiego – innego, powodowani wolą wzajemnego poznania, zaznajomienia się   

z doktryną i moralnością danej religii oraz postawami życiowymi tych, którzy 

żyją na jej sposób. Idea ta przyświecała Ojcom Soboru, opracowującym Deklara-

cję Nostra aetate. 

Przebaczenie i tolerancja razem z miłością i współczuciem – twierdzi Gülen – 

są filarami dialogu. Gülen staje się tu wychowawcą i nauczycielem religijnym, 

mistrzem dialogu25. Wie on doskonale, iż jedynym skutecznym remedium na prze-

moc, dokonywaną często subtelnie, „w białych rękawiczkach”, jest dialog. Na pe-

wno konwersacja z terrorystą niewiele zmieni w postrzeganiu świata przez czło-

wieka, którego jedynym credo życiowym jest wiara w zadawanie śmierci po to, 

by sparaliżować i wpędzić w lęk społeczeństwo. Rozmowa o dialogu z młodym 

pokoleniem, kształtującym siebie, może czynić „cuda”26. 

 Dialog nie jest pustą mową. Ma on tylko sens wtedy, gdy słowa przekładane 

są na czyny. Najpiękniejsze deklaracje słowne bez ich wypełniania pozostaną ma-

rtwe. Słowa Gülena doczekały się potwierdzenia przez dzieła jego zwolenników, 

którzy słów tych słuchają i nimi żyją27. 

 

                                                           
24 Tamże, s. 107 in. 
25 T. Michel, Gülen jako wychowawca i nauczyciel religijny, [w:] M. F. Gülen, Eseje – Per-

spektywy – Opinie, s. 103-114. Autor – jezuita, przez lata odpowiedzialny za kontakty za-

konu Towarzystwa Jezusowego z islamem (na forum ogólnozakonnym, czyli światowym) 

mówi we wskazanym tekście o „wizji edukacyjnej” Gülena oraz o odpowiedzialnej misji 

nauczyciela islamu pełnionej przez tureckiego myśliciela; E. Sakowicz, art. cyt., s. 108.  
26 J. B. Carroll, art. cyt., s. 75 in. 
27 A. Kardaş, art. cyt., s. 87 in; E. Sakowicz, art. cyt., s. 113. 
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Podsumowanie   

„(…) Nawet jeżeli w ciągu wieków powstawały między chrześcijanami a muzuł-

manami liczne spory i uczucia wrogości, święty Sobór zachęca wszystkich, aby 

zapominając o tym, co było, czynili szczere wysiłki zmierzające do wzajemnego 

zrozumienia i dla dobra wszystkich ludzi dbali wspólnie o sprawiedliwość spo-

łeczną, dobro moralne, a także o pokój i wolność oraz je wspierali” (DRN 3). Po-

wtórzony fragment Deklaracji Nostra aetate stanowi drogowskaz życia M. Fet-

hullaha Gülena. Jego „wizja” dialogu międzyreligijnego zdaje się być zbieżna z za-

leceniami Deklaracji Nostra aetate Soboru Watykańskiego II. 
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Abstrakt 

M. Fethullah Gülen przedstawił przed laty koncepcję dialogu międzyreligijnego, która była konse-
kwentnie przez niego realizowana. Jako muzułmanin opowiedział się za dialogiem jako metodą 
promocji islamu we współczesnym świecie. Zawsze uważał islam za religię wyjątkową. Istotnymi 
elementami M. F. Gülena „wizji” dialogu międzyreligijnego są: przebaczenie, tolerancja, otwartość. 
 Koncepcja dialogu, którą wypracował turecki uczony nabiera oryginalności w kontekście Dekla-
racji o stosunku Kościoła do religii pozachrześcijanskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II.    
W numerze 3. Deklaracji Nostra aetate czytamy: „Kościół spogląda z szacunkiem również na muzuł-
manów, czcicieli jedynego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, Stworzy-
ciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi (…)”. Słowa te stały się motywem przewodnim wielora-
kiego zaangażowania Kościoła na rzecz dialogu w dzisiejszym świecie. Dialog ze strony islamu 
społecznie zaangażowanego (nie tylko z Kościołem katolickim czy chrześcijaństwem, ale z przedsta-
wicielami różnych światopoglądów), którego liderem był przez lata M. F. Gülen, stanowił odpowiedź 
tej religii na wypowiedzi Soboru Watykańskiego II o islamie. 
 W niniejszym artykule podjęte zostały następujące tematy: (1) Sobór Watykański II; (2) Deklara-
cja Nostra aetate; (3) „wizjoner” M. Fethullah Gülen; (4) dialog międzyreligijny. 
Słowa kluczowe: Deklaracja Nostra aetate, Dialog międzyreligijny, islam, Kościół katolicki, M. Fe-
thullah Gülen, Sobór Watykański II 
 
Abstract  

Years ago, Muhammed Fethullah Gülen introduced a concept of interfaith dialogue and has imple-
mented it consistently ever since. A Muslim himself, he has advocated dialogue as a method of pro-
moting Islam in the contemporary world. He has always considered Islam to be an exceptional reli-
gion. The key components of Muhammed Fetullah Gülen's “vision” of interfaith dialogue comprise 
forgiveness, tolerance and openness.  

The concept of dialogue developed by the Turkish scholar becomes very original in the context of 
Nostra aetate – the Declaration on the Relation of the Church with Non-Christian Religions of the 
Second Vatican Council. Part three of Nostra aetate reads: “The Church regards with esteem also the 
Moslems. They adore the one God, living and subsisting in Himself; merciful and all-powerful, the 
Creator of heaven and earth, who has spoken to men”. These words have become the leitmotif of 
various kinds of involvement of the Church for  dialogue in contemporary world. Promoted through 
many years by Muhammed Fetullah Gülen, the dialogue on the part of socially engaged Islam – with 
various confessions, not only the Catholic Church or Christianity – has been the reply of this religion 
to the statements the Second Vatican Council made on Islam.  

This paper addresses the following topics: (1) the Second Vatican Council; (2) Nostra aetate declaration; 
(3) Muhammed Fethullah Gülen – the “Visionary”; (4) interfaith dialogue. 
 Keywords: Nostra aetate declaration, interfaith dialogue, Islam, Catholic Church, Muhammed Fe-
thullah Gülen, Second Vatican Council 
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Introduction 

Although the core of all religious messages is the call for peace, internal fighting, 

communal riots, religious war, as well as wars among people and countries has 

always afflicted our global village – what the Italian poet Dante Alighieri calls: 

“the threshing-floor that makes us so ferocious”28. Nevertheless, among people 

of different religions there emerge personalities whose spirituality has been able 

to counteract the evils that have entered religions. 

Starting from St. Francis of Assisi through Mohandas Gandhi, Martin Luther 

King, and John XXIII, Mother Teresa, and Dalai Lama, a series of persons with  

a high spirituality have helped to prevent war and conflict and have worked for 

the peace and the welfare of mankind. This was fully understood by Pope John 

Paul II who in 1986 called for an inter-religious prayer meeting with people of 

good will and deep spirituality. On that occasion, 160 religious leaders respond-

ed and spent a day together fasting and praying. They represented 32 Christian 

religious organizations and 11 other non-Christian world religions. The event was 

successfully repeated in 1993, during the war in the Balkans and in 2002, in the 

aftermath of the September 11th terrorist attacks in the USA. Pope Benedict XVI 

continued this event when he convoked an inter-religious prayer meeting at Assi-

si on October 27th, 2011 to mark the 25th anniversary of the first Assisi gathering.  

This spiritual sharing was in itself a peacebuilding moment, where people of 

deep faith created a new world of understanding and love through “keeping 

                                                           
28 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso Canto XXII, 153. 
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prayerful silence together in meditation, listening respectfully to the prayers of 

others, pledging solemnly for peace in ceremonial voices, and being edified by 

the prayers and spiritual practices of others, and sometimes borrowing their tech-

niques”29. These prayers were signs full of respect for other faiths and cultures 

and reciprocal love that goes beyond simple tolerance and mere coexistence, in 

themselves no longer sufficient to maintain peace in the world. 

In this context is relevant what is said in the preface of one of the most im-

portant documents issued by Muslims in order to foster interreligious dialogue, 

“A Common Word between Us and You”: “Muslims and Christians together 

make up well over half of the world’s population. Without peace and justice be-

tween these two religious communities, there can be no meaningful peace in the 

world. The future of the world depends on peace between Muslims and Chris-

tians. The basis for this peace and understanding already exists. It is part of the 

very foundational principles of both faiths: love of the One God, and love of the 

neighbor. These principles are found over and over again in the sacred texts of 

Islam and Christianity. The Unity of God, the necessity of love for Him, and the 

necessity of love of the neighbor is thus the common ground between Islam and 

Christianity.” Both Muslims and Christians should work together to bear witness 

to these values in order to build peace in the world, as it is suggested in the “Dec-

laration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions” (Nostra Ae-

tate): “Since in the course of centuries not a few quarrels and hostilities have 

arisen between Christians and Moslems, this sacred synod urges all to forget the 

past and to work sincerely for mutual understanding and to preserve as well as to 

promote together for the benefit of all mankind social justice and moral welfare, 

as well as peace and freedom”30. 

 

A spiritual commitment to peace 

If we look around, we see that war, terrorism, genocide, and crime are the terrible 

realities with which we have to deal every day.  The question becomes: how can 

we control all these destructive forces and build up a new universal civilization 

founded on a deep commitment to humanity? The only secure way is to look into 

the spiritual depth of each of our great religions and rediscover the mystical rich-

es that are hidden there.  

                                                           
29 A. E. Ukaonu, Theological and Pastoral Implications of  Christians  Being Together in 

Prayer with Members of  other Religions, Encounter 2012, no 376, p. 4. 
30 Nostra Aetate 3. 
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Spirituality and mysticism seem to be the decisive resources available to us 

that are really able to transform our vision of the world, and reintroduce the value 

of peaceful coexistence among human beings in a sort of globalization of the 

“heart.” Spirituality is, in fact, a great resource for the transformation of individu-

als, families, groups, nations, and the entire world. Spirituality then, is a peace-

making resource that challenges faith, theology, as well as the daily life of the 

believers who, as the Gospel says, are in the world but “not of the world”31. In 

this sense, a spirituality of peacemaking means that we must engage our inner 

soul as well as the whole person in a process of healing wounds and promoting 

peace among nations. This cannot be done if our spirit has not yet overcome the 

pressure of worldly thoughts and reached the stage in which the mercy and love 

of God fills the entire person. While we pray for peace, we must take responsibil-

ity for what happens around us and act accordingly. 

 

Spirituality, Mysticism, and peace 

Spirituality and mysticism seem to be the heart of religious experience. Conse-

quently, they must be the center from which spring inter-religious dialogue, inter-

cultural dialogue, and peacemaking efforts. At this level, we can have a deep 

communication among human beings who are bound together by the common 

love of neighbor and the experience of the love of God. The mystical experience, 

in fact, tends to go beyond the barriers that separate people with the desire of 

meeting the only “Absolute Reality” and reaching that spiritual unity which is the 

basis of the peaceful coexistence of the human village.  

A friend of mine and a great scholar of Sufism, Fr. Scattolin, once wrote: “It 

has been often repeated (and this is the basic program for global ethic proposed 

by the well-known German theologian Hans Küng) that there will not be peace 

among nations if there is no peace among religions. Therefore, all religions of 

humankind are now urgently called to support the principles of a ‘global human-

ism’, as the basis for peaceful relationships of coexistence among peoples, over-

coming the old demons of ‘tribal’ mentality. An urgent conversion is now re-

quired starting from the bottom up, that is, involving each single individual, and 

extended to all humankind. In fact, one cannot possibly expect real changes at the 

level of exterior structures if there is not first of all a personal deep commitment 

on the part of every individual to change one's own way of thinking and behav-

ing”32. This message, which has given me hope and reinforced my engagement in 

                                                           
31 John 17,16. 
32 G. Scattolin, Spiritualties in Dialogue (I), Encounter 2007, no 319, p. 13.  
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inter-religious dialogue, is the same message that I have heard from my non-

Christian friends. 

Since I lived a great deal of my life in the Indian Sub-continent, (and particu-

larly Bangladesh) I have been deeply impressed by the call for peace, dialogue, 

and religious understanding by two mystics of that area: Mu‘inuddin Chisti of 

Ajmeer and Lalon Shah of Bengal. The Indian Sufi Mu‘inuddin Chisti (1141–

1236) of Ajmeer, called gharib nawâz (the friend of the poor), showed in his own 

life a tolerant, loving Islam, serving the poor regardless of their creed or castes 

and promoting dialogue and peace among human beings. Then, at the end of his 

life, according to the traditions, one month before his death, he left to the follow-

ers of his tarîqa a message of peace: “Love all and hate none. Mere talk of peace 

will avail you naught. Mere talk of God and religion will not take you far. Bring 

out all the latent powers of your being and reveal the full magnificence of your 

immortal self. Be overflowing with peace and joy, and scatter them wherever you 

are and wherever you go. Be a blazing fire of truth, be a beauteous blossom of 

love, and be a soothing balm of peace. With your spiritual light, dispel the dark-

ness of ignorance; dissolve the clouds of discord and war and spread goodwill, 

peace, and harmony among the people. (…). This is your mission, to serve the 

people. Carry it out dutifully and courageously, so that I, as your Pir-o-Murshid 

(Spiritual master), may not be ashamed of any shortcomings on your part before the 

Almighty God and our holy predecessors in the Silsila on the Day of Judgment”33. 

An other example of peace builder was the Bengali mystic Lalon Shah (1774-

1890), the inspirer of the Bauls Movement in Bengal, who presented his percep-

tion of the Divine in the tradition of various social-spiritual movements in South 

Asia, being equally related to Hindu and Islamic traditions, highlighting the 

transcendent reality of the Divine (God) and hence demanding respectful dealings 

with the religions of all human beings. Lalon Shah shared his vision with both 

ordinary and learned people in Bengal through his creation of melodious song-

poems that belong to the marifati-folk poetry sung which are cheered by the local 

people. With his criticism of divisive religions and feudal societies, Lalon Shah 

was a bridge builder, a conscience raiser and an “inter-religious mystic.” In the 

Baul songs, particularly in the songs of Lalon, we can see a spiritual desire to 

bring the whole community together. The main concern of mankind of communal 

harmony finds its way into and becomes prominent in the songs of illiterate but 

self-taught people. In rural Bengal, this humanitarian revolution’s main inspira-

                                                           
33 Hazrat Mu‘inuddin Chishti, [in:] W. Begg, The Holy Biography of Hazrat Khwaja Mu-

inuddin Chisht, The Hague 1977, p. 12.  
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tion was Fakir Lalon Shah. He saw that religious conflict was putting a barrier in 

the way of his preaching peace, so the annoyed Lalon asks: “how will he be able 

to preach peace here as the Hindu and Muslim, two major religious groups, are 

keeping themselves on the two separate pole?”34, and he comments: “if men want 

to see God then they can see Him by any way which they follow, to him Ram, 

Rahim, Karim, Kala are the same name of the God”35. “Then, observing a com-

munal tension within his contemporary society, Lalon sings:  

“for paying homage to the Almighty, 

different people performs different rituals that don’t suggest 

that man’s main concern (i.e. humanity) is different.” 

When men take birth in this earth, they don’t come with a particular religious 

mark with them. And it is at the time of their death and it is the nature, which 

controls these. So differentiations between men to men by the name of religions 

have no humanitarian value”36. In fact, Lalon’s mysticism starts from a concrete 

historical experience, urging people to speak about the immanent-transcendent 

experience of the Divine. Mystics speak about the same thing in different ways 

and they indicate various ways that may lead us to the experience of the Divine, 

an experience that is open to all but understood by only a few.  

As a mystic, Lalon offers a contribution to the contemporary discourse on 

mysticism and the encounter of religions. Lalon Shah as an “inter-religious mys-

tic,” situated between the religions, experienced the tensions between the religion 

understood by religious hierarchies and the religion understood by the common 

people. Lalon mediates between the existing religions, as long as they dissolve 

ritual boundaries and go beyond religiously enforced social barriers. In this sense, 

there is a common feeling in the various spiritualties regarding the desire for 

peace as expressed by the saying of the Sikhs: “if a man sings of God and hears 

of Him, and lets love of God sprout within him, all his sorrows shall vanish, and 

in his mind, God will bestow abiding peace” or by the Hindus: “The Lord lives in 

the heart of every creature. He turns them round and round upon the wheel of 

Maya. Take refuge utterly in Him. By his grace you will find supreme peace, and 

the state which is beyond all change.” This attitude can be found even among the 
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indigenous American population, who say: “Peace (…) comes within the souls of 

men when they realize their relationship, their openness, with the universe and all 

its powers and when they realize that at the center of the universe dwells Wakan-

Tanka, and that this center is really everywhere, it is within each of us”37.  

The inner origin of peace and peacemaking is also part of the ancient Buddhist 

tradition, which believes that the root of violence is located within the mind, 

where selfish compulsive responses to reality may be replaced by loving-kind-

ness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. The Buddha himself, in order 

to prevent disputes, teaches the six principles of cordiality in any community. As 

for inter-group or international affairs, Buddhist scriptures are full of stories that 

teach nonviolent intervention38.  

In Christianity monasticism both in the Eastern and Western traditions, 

searching for an interior peace has resulted in sharing the lives of the poor, self-

lessness, boundless benevolence towards all and an ardent desire for reconcilia-

tion of people and groups torn by violence and hatred.  This emerges clearly in 

the words of Thomas Merton (1915–1968), a great peacemaking Trappist monk, 

who discovered the spiritual freedom of peace within the boundaries of love and 

prayer and became a promoter of universal peace, love and compassion. He 

writes: "It is my intention to make my entire life a rejection of, a protest against 

the crimes and injustices of war and political tyranny which threaten to destroy 

the whole human race and the world. By my monastic life and vows, I am saying 

no to all the concentration camps, the aerial bombardments, the staged political 

trials, the judicial murders, the racial injustices, the economic tyrannies, and the 

whole socioeconomic apparatus which seems geared for nothing but global de-

struction in spite of all its fair words in favor peace. I make monastic silence        

a protest against the lies of politicians, propagandists and agitators, and when        

I speak it is to deny that my faith and my Church can ever seriously be aligned 

with these forces of injustice and destruction. My life, then, must be a protest 

against [those who invoke their faith in support of war, racial injustice and tyran-

ny] also, and perhaps against these most of all... If I say no to all these secular 
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forces, I also say yes to all that is good in the world and in humanity”39. We find   

a similar attitude in the writings of another Catholic monk, Wayne Robert Teas-

dale (1945-2004), deeply involved in interreligious dialogue, who, in one of his 

“Essays” shows the role of the spiritual life in promoting peace in the world: “St. 

Augustine in the fifth century gave us a definition of peace in his master work De 

Civitate Dei. He remarks: “Peace is the tranquility of order”40. This peace is the 

gift of Heaven, of the mystical life, and it cannot be fashioned by us left to our 

own devices, and out of alignment with the Divine. It is a spiritual reality that is 

the fruit of the inner surrender to God, the Divine Reality, the Spirit, Infinite 

Awareness itself., Mysticism, contemplation, and a universal spirituality, nurtured 

in an interspiritual vision and practice as a resource for transformation, can lead 

us into the task of building a new global order, a civilization with a heart, as de-

tailed above. Such a global society is the only hope for the human family, a socie-

ty envisioned by Pope Paul VI during his pontificate, in what he called “a true 

civilization: the civilization of love41”42. 

In this respect, Saint Francis of Assisi was a pioneer and a universal symbol of 

strong ties between mysticism and world peace. He was the only one who, in the 

Middle Ages, understood the danger of a “religious war” (the Crusade) and, ac-

cording to tradition, pursued a new way to reach the Holy Places, which he shared 

with the Muslims, and found in dialogue the true  “instrument of peace”. So, in 

1219, in the midst of disastrous Fifth Crusade, Francis crossed enemy lines to 

gain an audience with al-Kâmil, the sultan of Egypt, in his camp on the banks of 

the Nile. He, in fact, opposed any kind of warfare, and tried to bring about peace 

by converting the sultan to Christianity. However, in spite of the failure of his 

missionary effort, he came back from the peaceful encounter with revolutionary 

ideas that called for Christians to live harmoniously with Muslims43. 
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Spirituality and peace in Vatican II   

The text of the Gospel: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called 

sons of God”44 does not refer directly, in the process of peacebuilding, to states-

men and institutions, but to the single person who, with his profound relation with 

God, paves the way to the establishing of peace on earth. This is stressed by Pope 

Benedict XVI, who in his Message for the Celebration of the World Day of 

Peace, in 2013, recalling the teaching of Vatican II, says: “Peace concerns the 

human person as a whole, and it involves complete commitment. It is peace with 

God through a life lived according to his will. It is interior peace with oneself, 

and exterior peace with our neighbors and all creation. Above all, as Blessed John 

XXIII wrote in his Encyclical Pacem in Terris, whose fiftieth anniversary will 

fall in a few months, it entails the building up of a coexistence based on truth, 

freedom, love and justice. The denial of what makes up the true nature of human 

beings in its essential dimensions, its intrinsic capacity to know the true and the 

good and, ultimately, to know God himself, jeopardizes peacemaking. Without 

the truth about man inscribed by the Creator in the human heart, freedom and 

love become debased, and justice loses the ground of its exercise”45. 

On the eve of Vatican II, Pope John XXIII in his Encyclical Letter stated that 

in order to achieve the precious gift of peace: “it is necessary that human beings, 

in the intimacy of their own consciences, should so live and act in their temporal 

lives as to create a synthesis between scientific, technical and professional ele-

ments on the one hand, and spiritual values on the other”46. 

This appeal for peace addressed to the conscience of each Christian emerges 

in the teaching of the Vatican Council, which gives a particular attention to the 

person47, his vocation48 and his “spiritual” dimension49, with reference to the 

welfare of mankind and peace, as stated in the “Dogmatic Constitution on the 

Church” (Lumen Gentium): “The faithful, therefore, must learn the deepest mean-

ing and the value of all creation, as well as its role in the harmonious praise of 

God. They must assist each other to live holier lives even in their daily occupa-

tions. In this way the world may be permeated by the spirit of Christ and it may 
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more effectively fulfill its purpose in justice, charity and peace”50. In the same 

document the Council put forth a “call to holiness” in order to establish that kind 

of environment that is the basis for building a world of peace: “The followers of 

Christ (…) are warned by the Apostle to live ‘as becomes saints’, and to put on 

‘as God's chosen ones, holy and beloved a heart of mercy, kindness, humility, 

meekness, patience’, and to possess the fruit of the Spirit in holiness. (…). Thus it 

is evident to everyone, that all the faithful of Christ of whatever rank or status, are 

called to the fullness of the Christian life and to the perfection of charity by this 

holiness as such a more human manner of living is promoted in this earthly socie-

ty”51.  This urges the Christian to be sympathetic towards his fellow human being, 

as we find in the “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World” 

(Gaudium et Spes): “The joys and the hopes, the griefs and the anxieties of the 

men of this age, especially those who are poor or in any way afflicted, these are 

the joys and hopes, the griefs and anxieties of the followers of Christ. Indeed, 

nothing genuinely human fails to raise an echo in their hearts. For theirs is a com-

munity composed of men”52 and: “(…) following in the footsteps of the holy 

Apostles Peter and Paul, this sacred synod ardently implores the Christian faithful 

to "maintain good fellowship among the nations" (1 Peter 2,12), and, if possible, 

to live for their part in peace with all men, so that they may truly be sons of the 

Father who is in heaven”53. In this sense the role of education is very important. 

The Council’s “Declaration on Christian Education” (Gravissimum Educationis) 

states that education should be suitable to the particular personality of each indi-

vidual, adapted to his/her ability, gender and national cultural traditions, and sho-

uld lead to fraternal relations with other nations in order to promote true unity and 

peace in the world54. 

The spiritual origin of world peace is also expressed also in the “Compendium 

of the Social doctrine of the Church”, which contains the teaching of Vatican II in 

the matter: “Peace is built up day after day in the pursuit of an order willed by 

God and can flourish only when all recognize that everyone is responsible for 

promoting it. To prevent conflicts and violence, it is absolutely necessary that 

peace begin to take root as a value rooted deeply within the heart of every person. 

In this way it can spread to families and to the different associations within socie-
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ty until the whole of the political community is involved in a climate permeated 

with harmony and respect for justice, an authentic culture of peace can grow and 

can even pervade the entire international community. Peace is, consequently, the 

fruit of ‘that harmony structured into human society by its Divine Founder and 

which must be actualized by men as they aspire for ever greater justice”55. 

The same teaching was expressed, on the occasion of the World Day of Peace, 

by John Paul II: “‘Peace on earth to those whom God loves!’ Looking to the 

Great Jubilee, Christians throughout the world are committed to the solemn 

commemoration of the Incarnation. Listening again to the proclamation of the 

Angels in the heavens above Bethlehem (cf. Lk 2,14), they commemorate the 

Incarnation in the knowledge that Jesus ‘is our peace’ (Eph 2,14), the gift of 

peace for all people. His first words to the disciples after the Resurrection were: 

‘Peace be with you’ (Jn 20,19, 21,26). Christ came to unite what was divided, to 

destroy sin and hatred, and to reawaken in humanity the vocation to unity and 

brotherhood. Therefore, he is the source and model of that renewed humanity, 

imbued with brotherly love, sincerity, and a peaceful spirit, to which all aspire”56. 

This call for a spirituality of peace has been recently reiterated by Pope Francis in 

his Apostolic Exhortation “Evangelii Gaudium”, where he states: “The message 

of peace is not about a negotiated settlement but rather the conviction that the 

unity brought by the Spirit can harmonize every diversity. It overcomes every 

conflict by creating a new and promising synthesis. Diversity is a beautiful thing 

when it can constantly enter into a process of reconciliation and seal a sort of 

cultural covenant resulting in a “reconciled diversity” 57, and then: “We must 

never forget that we are pilgrims journeying alongside one another. This means 

that we must have sincere trust in our fellow pilgrims, putting aside all suspicion 

or mistrust, and turn our gaze to what we are all seeking: the radiant peace of 

God’s face. Trusting others is an art and peace is an art. Jesus told us: “Blessed 

are the peacemakers” (Mt 5,9). In taking up this task, also among ourselves, we 

fulfill the ancient prophecy: “They shall beat their swords into ploughshares” 

(Is 2,4)”58. 
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Muhammad Fetullah Gülen’s spirituality of peace 

The entire life of Fethullah Gülen has been spent in the effort of dialogue and 

peace among people and religions, with a great respect for the differences, so as 

to avoid mutual destruction. He himself states: “Even though the consideration of 

the world as a village becomes firmer and more prevalent over the course of time, 

different beliefs, races, customs, and traditions will continue to cohabit in this 

village. Each individual is like a unique realm unto themselves; therefore the 

desire for all humanity to be similar to one another is nothing more than wishing 

for the impossible. For this reason, the peace of this (global) village lies in re-

specting all these differences, considering these differences to be part of our na-

ture and in ensuring that people appreciate these differences. Otherwise, it is una-

voidable that the world will devour itself in a web of conflicts, disputes, fights, 

and the bloodiest of wars, thus preparing the way for its own end”59. But he also 

sees that this process can only be effective if it is led by what he calls “heroes of 

spirituality” who can spring from every people or religion, as he clearly says: “No 

matter how you define them, it is a fact that since ancient times the enlightened 

people who have woven history, like delicate and elegant lace, have always been 

raised from among those high spirits. Brahmanism, Buddhism, Confucianism, 

Taoism, and Zoroastrianism, which resemble philosophical systems rather than 

religion, are each a gift to humanity from such heroes of spirituality”60. These 

people are “the brightest mirror of God's acts, Names, Attributes, and even His 

Essential Qualities that qualify Him as God”61. As spiritual guides, according to 

Gülen, they will be authentic promoters of peace and dialogue among peoples and 

religions. Each one of them “is also a hero of love and tolerance, one who has full 

knowledge of his audience or followers with all of their characteristics; a guide 

keeps them under wings of compassion, shares their joys and grief, congratulates 

them on their accomplishments, and ignores their faults and deficiencies”62. In 

fact “they encourage hearts always to do good, and they erect spiritual barriers 

before evils. They try to confront possible misfortunes through prayers and sup-

plications and they are ready to sacrifice themselves for the good of people or to 

prevent disasters. Their hearts always beat with feelings of self-sacrifice, compas-
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sion, and tender care for others. Since they have dedicated their lives to the hap-

piness of others, they live a life overburdened with the troubles of others and sigh 

for them. Even if there are times when they feel happy at the news of others’ 

happiness, they are always sorrowful because of what they have witnessed or 

heard concerning the sufferings of people. In respect of their mission, they are 

heirs to the Prophets”63. 

He is aware that “Society cannot endure more tremors after having suffered so 

many wounds and after having been shaken so many time” and consequently: “in 

that respect, if we start our efforts for dialogue with the belief that ‘peace is bet-

ter’ (Al-Nisa’ 4,128), then we must demonstrate that we are on the side of peace 

at home and abroad”64. In fact “the Qur’an always accepts forgiveness and toler-

ance as basic principles, so much so that “the servants of the All-Merciful” are 

introduced in the following manner: And the servants of (God) the All-Merciful 

are those who move on the Earth in humility, and when the ignorant address 

them, they say: “Peace.” (Al-Furqan 25,63)”65. He then “encourages people to 

serve humanity through education, intercultural and interfaith activities and insti-

tutions, in order thereby to lessen the gaps between peoples and to establish 

bridges for the common good and peace”66.  

It is on this basis that “Hizmet67 Movement”, which is inspired by the life and 

thoughts of Muhammad Fetullah Gülen, tries to integrate their activities and edu-

cational institutions within the framework of the surrounding societies with           

a peaceful and dialogical attitude and provides a peace-making approach for the 

many conflict situations the world faces. It offers a great service to the local and 

global communities thanks to the fact that those who are affiliated to the move-

ments to have a deep faith that enables them to carry an honest, trustworthy life, 

and promote peace in this world.  

 

Conclusion 

The peace of this global village lies in respecting differences and through these 

differences opens to a dialogue that leads to mutual respect and peace. Other-

wise, it is unavoidable that the world will destroy itself with a series of conflicts, 

disputes, and wars. However, only people of deep spirituality can see, beyond the 
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differences, the goodness of God who is present in each human being. These 

spiritual people will establish a friendly relationship that, through mercy and 

love, is able to bring about a true and tangible peace, as it emerges in the follow-

ing prayer of St. Francis:  

“Lord make me an instrument of your peace. 

Where there is hatred,  

Let me sow love; 

Where there is injury, pardon; 

Where there is error, truth; 

Where there is doubt, faith; 

Where there is despair, hope; 

Where there is darkness, light; 

And where there is sadness, Joy. 

O Divine Master  

grant that I may not so much seek to be consoled  

As to console; 

to be understood, as to understand; 

to be loved, as to love. 

For it is in giving that we receive, 

It is in pardoning that we are pardoned, 

And it is in dying that we are born to eternal life”. 
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Abstrakt 

Mimo że zasadniczym przesłaniem wszystkich religii jest nawoływanie do pokoju, wewnętrzne spo-
ry, zamieszki na tle religijnym oraz wojny między ludźmi i państwami od zawsze nękają naszą glo-
balną wioskę. Duchowość wydaje się być najodpowiedniejszym narzędziem, dzięki któremu zapa-
nuje prawdziwy pokój i będzie możliwe prowadzenie dialogu międzykulturowego. Przywódcy du-
chowi oraz inne głęboko wierzące osoby reprezentujące różne religie działają na rzecz pokoju i bra-
terstwa we współczesnym świecie. Duchowość i mistycyzm wydają się rzeczywiście stanowić cen-
trum doświadczenia religijnego, z którego wypływa dialog międzyreligijny i międzykulturowy oraz 
wysiłki na rzecz zaprowadzenia pokoju. Kilka dokumentów Vaticanum II wskazuje na duchowość 
jako źródło pokoju, którym może cieszyć się zarówno jednostka, jak i cały świat. W świecie muzułma-
ńskim Muhammad Fethullah Gülen udowodnił swoim życiem i przesłaniem, że duchowość jest praw-
dziwym źródłem dialogu i pokoju między narodami oraz religiami. Zainspirowany jego nauczaniem 
Ruch Hizmet (Ruch Gülena) angażuje się w proces promowania powszechnej tolerancji, dialogu i po-
koju w kilku krajach na świecie.   
Słowa kluczowe: Vaticanum II, M. Fethullah Gülen, ruch Hizmet, dialog międzyreligijny, duchowość 
 
Abstract 

Although the core of all religious messages is the call for peace, internal fighting, communal riots, 
religious war, as well as wars among people and countries has always afflicted our global village. 
Spirituality seems the most appropriated way to implement true intercultural dialogue and peace. 
Spiritual leaders and several other persons of high spirituality belonging to different religions have 
been agents of peace and fraternity in the present world. In fact spirituality and mysticism seem to be 
the heart of religious experience from which spring inter-religious dialogue, intercultural dialogue, 
and peacemaking efforts. Several documents of Vatican II indicate spirituality as the source of per-
sonal and world peace. Among the Muslims, Muhammad Fethullah Gülen has shown, with his life and 
message, that spirituality is the real source of dialogue and peace among peoples and religions and the 
Hizmet movement, inspired by his message, is involved in the process of promoting universal toler-
ance, dialogue and peace in several counties of the world.  
Keywords: Vaticanum II, M. Fethullah Gülen, Hizmet, intercultural dialogue, spirituality 
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Obecnie jest profesorem arabistyki i islamologii w Papieskim Instytucie Studiów Arabistycznych i Islami-
stycznych (PISAI) w Rzymie, gdzie jest szefem Katedry Islamu Współczesnego i redaktorem uczelnianego 
czasopisma „Encounter”. Jest również autorem książki: Islam w sercu Azji. Spędził kilka lat w Bangladeszu, 
gdzie uczył języka włoskiego na Dhaka University i był również wykładowcą islamologii w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Dhaka w Bangladeszu w latach 1983-94. Został mianowany obserwatorem OB-
WE podczas wyborów parlamentarnych w Republice Serbskiej (1997) oraz członkiem Komitetu Naukowe-
go przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, któremu powierzono opracowanie „Karty wartości na rzecz 
integracji i obywatelstwa” (Carta dei vallori della citadinanza et dell’integrazione 2006–2008). 
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Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych  

i Parareligijnych Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu 

 

 

Znaczenie oraz główne akcenty przesłania  

M. Fethullaha Gülena w opinii innych autorytetów 

The Importance and Main Accents of the Message Presented  

by M. Fethullaha Gülen in the Opinion of Other Authorities  

 

 

Sądzę, że – aby zrozumieć wagę myśli Fethulaha Gülena – warto przytoczyć opinię 

innych znanych i szanowanych osobistości z różnych zakątków świata islamu i Za-

chodu, na temat tego „jak ten Turecki Myśliciel jest postrzegany przez innych?” 

oraz „które punkty, czy aspekty w jego myśli są dla nich ważne, albo najważniej-

sze”? 

 

Świat odczytywany w jednoznacznej perspektywie Boga 

Jest to osobistość niewątpliwie wyjątkowa – jako o nim wyraża się prof. Euge-

niusz Sakowicz, który gruntownie analizował i przebadał jego nauczanie, a szcze-

gólnie jego wizję pedagogiczną.68 Uważa zatem go za Wizjonera, który p o -

s t r z e g a  c a ł y  ś w i a t  ( r z e c z y w i s t o ś ć )  w  j e d n o z n a c z n e j  p e r -

s p e k t y w i e  B o g a .69 Rzeczywiście nauczanie F. Gülena we wszystkich swo-

ich aspektach, zawiera „twarde” ukierunkowanie na duchowość, elementy religij-

ne i jest to perspektywa ściśle teistyczna. Całe myślenie Tureckiego jest spojrze-

niem na świat materialny i duchowy z Bożej perspektywy. Tak też postrzega on 

człowieka, jako stworzenie Boże, którym Bóg Jedyny się opiekuje we wszystkich 

zakresach i na wszystkich poziomach. Człowiek natomiast na obowiązek odpo-

                                                           
68 E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha 

Gülena, Białystok 2014, s. 25. 
69 E. Sakowicz, Dialog „kluczem do zamku”... M. Fetullaha Gülena „wizja” pedagogiki 

dialogu, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 107. 
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wiedzieć na to wezwanie Boga, które pełne jest miłosierdzia, miłości, współczu-

cia i troski o świat i wszystkich ludzi. Człowiek – spełniając swój obowiązek 

podporządkowania się woli Boga – powinien budować na ziemi cywilizację ży-

cia, a nie śmierci, dobroci a nie zła, dobrobytu a nie biedy, tolerancji a nie wojny, 

wiedzy a nie ignorancji, nauki a nie ciemnoty. Według Tureckiego Teologa czło-

wiek musi uznać w Bogu swojego stworzyciela, czyli także właściciela, ale i mi-

łosiernego opiekuna, dlatego powinien służyć Bogu z największym oddaniem, 

mocą i zaangażowaniem na jakie go stać. Człowiek powinien być podporządko-

wany i posłuszny Bogu. 

 Tym samym spełniając wolę Boga człowiek powinien oddawać się bezintere-

sownej służbie drugiemu człowiekowi – swojemu bliźniemu. Służąc Bogu, czło-

wiek służy drugiemu człowiekowi i odwrotnie: służąc człowiekowi – służy Bogu. 

Ta służba może przybierać różną postać, ale głównie powinna być ukierunkowa-

na na zażegnanie ludzkich bolączek, problemów, zagrożeń i konfliktów. 

 Bóg powierzył człowiekowi cały świat, uczynił z człowieka niejako swojego 

pełnomocnika, gubernatora nad Ziemią, czy szerzej nad całym kosmosem. Czło-

wiek powinien zarządzać tym wszystkim według zasad, które Bóg przekazał za 

pomocą swoich proroków i świętych pism. 

 Człowiek – w nauczaniu F. Gülena – aby spełnił wszystkie pokładane przez 

Boga w nim nadzieje musi dążyć do ideału – musi stać się człowiekiem serca, 

duchowości, moralności i wartości wyższych. Takich ludzi musi być bardzo dużo, 

aby wywarli wpływ na rzeczywistość i mogli zadecydować o przyszłości i o losach 

świata. Powinni stać się przywódcami ludzkości. 

 Tym samym spojrzenie F. Gülena na człowieka i nasz świat jest zdecydowa-

nie optymistyczne, co jest bezpośrednią implikacją odczytywania wszystkiego w je-

dnoznacznej perspektywie Boga. 

 

Idea pogodzenia Zachodu ze Wschodem, czyli anty-Huntington 

Lord Ahmed, członek brytyjskiej Izby Lordów, tak określił Jego główne p r z e -

s ł a n i e  g o d z e n i a  Z a c h o d u  z e  W s c h o d e m : „Gülen jest islamskim 

ulemem z nowoczesnymi poglądami. Nie można jedynie stać z boku i przyglądać 

się rozwojowi jego wspólnoty. Ruch pełni funkcję mostu nad otchłanią rozpoście-

rającą się między Wschodem a Zachodem”.70 Tym samym zdecydowanie zachęca 

do angażowania się w działalność Tureckiego Teologa i uznaje ją za słuszny 

                                                           
70 Komentarze na temat Fethullaha Gülena, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 95. 
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kierunek postępowania, który ma doprowadzić do wygaszenia konfliktów Zacho-

du ze Wschodem. 

 Idee głoszone przez F. Gülena zostały uznane przez prof. Johna Esposito za 

tak bardzo istotne dla ludzi Wschodu i Zachodu, iż napisał: „Jest bardzo ważne, 

aby idee Gülena zostały poznane zarówno przez ludzi przynależących do świata 

islamskiego, jak i tych z Zachodu”.71 Chodzi o zawarte w myśli F. Gülena pewne 

syntetyzujące intuicje, które mogą okazać się bardzo ważne w  p o g o d z e n i u    

i  u z u p e ł n i e n i u  s i ę  c y w i l i z a c j i  Z a c h o d u  i  W s c h o d u .  

 Były premier Turcji Bülent Ecevit charakteryzuje krótko całościowy obraz na-

uczania Tureckiego Wizjonera: „Mądrze i odważnie wyjaśnia on sposób, w jaki 

świat islamski stał się fanatyczny i słaby, oddalając się od nauk przyrodniczych     

i wolnej myśli, sposób, w jaki społeczeństwo islamskie doznało uszczerbku po-

przez zawężenie programu edukacyjnego madrasów oraz wykorzystywanie religii 

w połączeniu z siłą polityczną. (…) p r z y p o m i n a  n a m  o  t o l e r a n c y j n e j  

s t r o n i e  i s l a m u , opartej na sufickich koncepcjach Boskiej miłości do ludz-

kości. Wyjaśnia, że zamiast starać się imitować islamskie pojmowanie pewnych 

zacofanych krajów rządzonych przez opresyjne reżimy, musimy rozwinąć naszą wła-

sną wizję islamu, odzwierciadlającą nasz narodowy charakter i dziedzictwo. Mówi, 

że uniwersalność islamu nie jest w tym przeszkodą, a następnie wskazuje, że 

i s l a m  j e s t  z g o d n y  z  n o w o c z e s n o ś c i ą ,  d e m o k r a c j ą  o r a z  

p o s t ę p e m . Istotnym wkładem myśli Gülena w codzienne debaty i poszuki-

wania rozwiązań jest jego skupienie się na tym, że możemy się otworzyć na Za-

chód bez zrywania z naszą tożsamością narodową, lecz musimy także umocnić 

nasze związki z Azją Środkową”.72 

 Edyta S. Dzwonkowska stwierdza, że jego myśl i działalność jest „nakiero-

wana na zaprowadzenie pokoju na świecie oraz prowadzenie dialogu międzyreli-

gijnego i międzykulturowego. Jego starania w tej sferze doceniają ludzie z całego 

świata, czego dowodem są m.in. nagrody jakie otrzymuje za działalność na rzecz 

pokoju oraz powstawanie placówek oświatowych związanych z myślą gulenow-

ską czy też organizacje non-profit”.73 Podobnie twierdzi prof. Y. I. Efimow: „Gü-

                                                           
71 Komentarze na temat Fethullaha Gülena, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 97. 
72 Komentarze na temat Fethullaha Gülena, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 93. 
73 E. S. Dzwonkowska, Prawa człowieka w islamie. Poglądy M. Fethullaha Gülena, Nurt 

SVD 2016, nr 1, s. 131-132,  

http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2016.pdf (2018.01.11). 
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len jako wybitny i konsekwentny stronnik dialogu międzyreligijnego staje w obro-

nie idei konieczności współistnienia i współpracy muzułmanów, chrześcijan oraz 

żydów jako przedstawicieli pokrewnych religii. Wzywa do kształcenia oraz dzia-

łań praktycznych wzmacniających związki między ludźmi różnych kultur i wy-

znań”.74 Także Davut Han Aslan podaje, iż F. Gülen: „(…) sprzyja inicjowaniu    

i rozwijaniu dialogu z chrześcijanami, aby budować świat bez przemocy i stwo-

rzyć przestrzeń porozumienia, w której obie strony wyrażają swoje stanowisko    

w cywilizowany sposób, zgodnie z wartościami i założeniami swoich religii”.75 

Również dziennikarz turecki M. A. Birand pisze o nastawieniu pojednawczym, 

które reprezentuje F. Gülen: „Na mnie największe wrażenia wywarło podejście 

pojednawcze. Niezależnie od tego, z której strony spojrzysz, wypływa ono z sza-

cunku dla postawy pojednania. Bez względu na to, jak bardzo byłbyś rozgniewa-

ny lub nienawistny (…), wysłucha cię do końca. To bardzo ważna zaleta”.76 Na-

tomiast inny turecki dziennikarz Mehmet Barlas dodaje: „Klimat wzajemnego 

dialogu, który pojawił się już w latach 80., a dziś dzięki Fethullahowi Gülenowi 

został umocniony, ma wielkie znaczenie dla całego świata”.77 

Magdalena Lewicka napisała, iż: (…) „w ś r ó d  w s p ó ł c z e s n y c h  m u -

z u ł m a n ó w ,  m o ż e  b y ć  j e d n y m  z  n a j b a r d z i e j  i n t e r e s u j ą c y c h  

p a r t n e r ó w  d l a  c h r z e ś c i j a n  z a a n g a ż o w a n y c h  w  d i a l o g  z  i s -

l a m e m ” i „(…) wywierał on i nadal wywiera znaczny wpływ na sposób myśle-

nia i wrażliwość muzułmanów nie tylko w Turcji, ale i w większości zakątków 

globu, a jego dzieła w dużym stopniu przyczyniły się do przedefiniowania natury 

dyskursu z islamem we współczesnym świecie”, a także: „(…) oferuje muzułma-

nom sposób życia zgodnie z wartościami islamu pośród skomplikowanych wy-

zwań współczesnego świata i nowoczesnych społeczeństw, nawołuje ich do wzię-

cia udziału w trwającym dialogu i współpracy z wyznawcami innych religii”.78 

                                                           
74 Komentarze na temat Fethullaha Gülena, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 98. 
75 D. H. Aslan, Koncepcja dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w islamie, [w:] Dialog 
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Pim Valkenberg także uważa, że: „Gülen może się okazać jednym z bardziej 

interesujących rozmówców dla chrześcijan, którzy zaangażowani są w budowanie 

dialogu z islamem. Metodą Gülena w tej kwestii jest «wymazanie z pamięci daw-

nych sporów oraz skupienie się na rzeczach, które są dla nas wspólne»”.79 

Prof. H. R. Ebaugh socjolog z Uniwersytetu w Houston stwierdziła, że „lu-

dzie, którzy znają zasługi F. Gülena dla świata przestali kojarzyć muzułmanów     

z terrorystami. Twierdzi, ze wysuwając na pierwszy plan pokojowe oblicze isla-

mu, doprowadził on do przełamania tak rozpowszechnionej w Ameryce i Europie 

islamofobii”.80 Jeśli chodzi o podejście F. Gülena do terroryzmu to prof. Paul 

Weller pisze podobnie: „Gülen  otwarcie przeciwstawia się identyfikowaniu isla-

mu z terrorem. Przeklina tych, którzy zabijają niewinnych ludzi, wykorzystując 

religię jako przykrywkę. Odnajduje poparcie swoich poglądów w autentycznych 

źródłach islamu i proponuje dynamikę rozwoju opartą na Koranie i Sunnie”.81  

Georges Marovitch były przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Stambule tak 

wypowiedział się o ideałach F. Gülena: „Chciał się podzielić swoim wspaniałym 

przesłaniem z całym światem oraz pokazać, że islam naprawdę jest religią miło-

ści, objawioną przez Allaha. «Wszyscy jesteśmy stworzeni przez Allaha. Łączy 

nas wspólna droga: zmierzamy prosto do Allaha. Pewnego dnia w raju nie będzie 

kościołów, synagog ani meczetów. Wszyscy będziemy żyć otoczeni ogromną 

miłością Allaha. Oznacza to, że będziemy szli tą drogą razem, musimy więc za-

cząć robić to już teraz»”.82 

Ks. prof. Zbigniew Kubacki w swoim artykule Religie w myśleniu o bezpie-

czeństwie współczesnych państw w części, w której przedstawia „bohaterów po-

koju” – w zakresie islamu – omawia właśnie F. Gülena i jego dokonania, porów-

nując go do Jana Pawła II, a przeciwstawiając go Osamie bin Ladenowi. Z. Ku-

backi napisał, iż: „F. Gülen jest myślicielem muzułmańskim promującym umiar-

kowany model islamu, otwarty na dialog ze światem i z innymi religiami. (…) 

Głosi tolerancję, dialog i współpracę przy jednoczesnym podkreślaniu i umacnia-
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niu muzułmańskiej tożsamości Turków i innych wyznawców Allaha”.83 Dodaje, 

że „Propaguje on oblicze islamu otwartego na nowoczesność i dialog z innymi 

religiami”.84 

 Uważam, iż Tureckiego Myśliciela można wręcz określić jako swoistego an-

ty-Huntingtona, czy anty-Fukuyamę, ponieważ nie tylko nie podziela ich pesymi-

stycznej teorii „zderzenia cywilizacji”, ale proponuje odważną alternatywę, która 

daje ludziom dużą dawkę pozytywnego optymizmu i wiary w możliwość kon-

struktywnych zmian i współpracy cywilizacyjnej. Jego idee można uznać za pró-

bę stworzenia „teorii harmonijnej współpracy cywilizacji” opartej na silnych 

podstawach duchowych wartości i religijnych zasad, które – w swojej zasadniczej 

warstwie – pozostają uniwersalne dla wszystkich religii. 

 W koncepcji F. Gülena nie ma również miejsca na wizję kryzysów, podzia-

łów, katastrof, wojen i pesymizmu; jest za to twardy, realny optymizm otwarty na 

przyszłość, w pełni ufny w nieodwracalną i pewną pomoc Boga skierowaną ku 

ludzkości.  

 

Idea pojednania, przezwyciężenia sprzeczności 

● Wspomniany A. Ahmed z uznaniem pisze o F. Gülenie, że „pomaga nam od-

powiadać na kwestie życia, wartości i składników sprawiedliwego społeczeństwa, 

g o d z ą c  p o z o r n e  s p r z e c z n o ś c i  p o m i ę d z y  n a u k a m i  p r z y r o d -

n i c z y m i  a  t e o l o g i ą  (…) zapala światło dla szukających rozwiązań naszych 

wspólnych dylematów. Wyjaśnia nam, że czasy, kiedy sprawy załatwiało się nagą 

siłą należą do przeszłości. Przekonać innych do swoich racji możemy jedynie siłą 

argumentów. Społeczeństwa są w stanie koegzystować w sposób pokojowy jedy-

nie poprzez porozumienie oparte na współpracy i szacunku. (…) Dialog i poro-

zumienie nie są już intelektualną rozrywką; stanowią imperatyw, jeśli mamy 

przetrwać XXI w.”.85   

Greg Barton stwierdził z kolei, że: „(…) uczy przez przykład, a dzięki aktyw-

ności społecznej i k i e r o w a n i e  s i ę  k u  w i ę k s z e m u  d o b r u  p r z e z  

n a u k ę  i  d ą ż e n i e  d o  w i e d z y , jest słuchany nie tylko w świecie muzuł-

                                                           
83 Z. Kubacki, Bohaterowie pokoju. Islam [w:] Z. Kubacki, Religie w myśleniu o bezpie-
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Gülena a dyskurs humanistyczny, Warszawa, brw, s. 7-8. 
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mańskim, ale również na Zachodzie”.86 Rzeczywiście idee Tureckiego Myśliciela 

wzbudzają dużą przychylność, szczególnie w środowiskach intelektualnych.  

Tak więc F. Gülen nawołuje jednoznacznie do przezwyciężenia pozornych 

sprzeczności – jak je ocenia – pomiędzy nauką a wiarą. 

● Prof. Nilüfer Göle podkreśla w myśli F. Gülena ciekawe p o w i a z a n i e  e l e -

m e n t ó w  k o n s e r w a t y z m u  i  l i b e r a l i z m u : „Myśl Gülena preferuje 

indywidualną skromność, konserwatyzm społeczny oraz islam jako podstawę 

cywilizacji. Daje to obraz ludzi skromnych i tolerancyjnych, którzy nie utracili 

swojej łączności z Bogiem, a także jednostek zmęczonych tradycyjnymi ograni-

czeniami oraz nowoczesnym zbytkiem. W przeciwieństwie do intelektualnej 

zuchwałości oraz samotności ludzi Zachodu przywiązanie jednoczące wiarę i wie-

dzę w «sercu kultury» daje nam szansę na otwarcie «nowych wrót» pewności 

siebie. Po raz pierwszy w Turcji jesteśmy świadkami głębokiego przemieszania 

myśli konserwatywnej z liberalną tolerancją”.87 Mamy tu więc do czynienia z próbą 

pogodzenia liberalizmu, czy modernizmu i konserwatyzmu. 

 Obok idei pojednania Wschodu i Zachodu oraz tych dwu wymienionych wy-

żej sprzeczności można dostrzec w nauczaniu F. Gülena wiele innych wątków, 

które zmierzają do godzenia, pojednania, przezwyciężania i niwelowania wielu 

innych nabrzmiałych konfliktów, sprzeczności, czy podziałów. 

 

Idea bezinteresownej służby zamiast przemocy  

Prof. Şerif Mardin wskazuje na znaczenie wiary, a w konsekwencji roli s a m o -

p o ś w i ę c e n i a  s i ę  i  s ł u ż b y  w myśli F. Gülena: „Podstawowym elemen-

tem poglądów Gülena jest waga, jaką przykłada on do związków między wiarą     

a warunkami środowiskowymi. (…) wiara stanowi solidną podstawę, a Fethullah 

Gülen przypomina o jej jednoczącej mocy. U  l u d z i  i n s p i r o w a n y c h  

i d e a m i  G ü l e n a  m o ż e m y  z a u w a ż y ć  b a r d z o  r z a d k o  d z i ś  

s p o t y k a n e  s a m o p o ś w i ę c e n i e ”.88 Także prof. Charles Nelson reprezen-

tuje zbliżone zdanie: „Przykład wysokiej moralności oraz wyznawane przez 

Gülena zasady zachęcają nas do działania, poświęcania się oraz s ł u ż e n i a  d l a  

                                                           
86 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 11. 
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d o b r a  c a ł e j  l u d z k o ś c i ”.89 Podobnie prof. Marcia Hermansen podkreśla 

bezinteresowność działań, które opartych na ideałach Tureckiego Wizjonera: 

„Gülen jest duchowym nauczycielem i przywódcą. Sukces jego Ruchu opiera się 

na trzech głównych czynnikach, które z czasem nadały temu projektowi skalę 

światową. Są nimi: p r z y p i s y w a n i e  o g r o m n e j  r o l i  n a u c z y c i e l o m ,  

t o l e r a n c j a  (…) oraz b r a k  o c z e k i w a n i a  c z e g o k o l w i e k  w  z a -

m i a n  z a  s ł u ż b ę ”.90  

Selçuk Mustafa Özcan pisze o ideałach F. Gülena: „Szczególnie ceni takie 

wartości jak: s z c z e r o ś ć ,  a k c e p t a c j a ,  a l t r u i s t y c z n a  s ł u ż b a  s p o -

ł e c z n o ś c i ,  u z u p e ł n i a n i e  s i ę  n a w z a j e m  u m y s ł u  o r a z  s e r c a     

i – zgodnie z ideą, która zakłada najpierw podjęcie pracy nad sobą, nim podej-

miemy się aktów miłości wobec drugiego człowieka – dokłada starań, by swoim 

życiem dawać przykład owych wartości. Jego podstawowymi regułami w rozu-

mieniu służby drugiemu człowiekowi są «posługa ludzkości w służbie Bogu»       

i «życie w taki sposób, aby pozwolić żyć innym» (…) działalność rozpoczął jako 

mówca i działacz oświatowy, który z czasem zdołał zainspirować setki tysięcy 

zamieszkujących Turcję ludzi do służby społeczeństwu poprzez zjednoczenie się 

wokół uniwersalnych wartości humanistycznych. Od ponad 30 lat głosi, że «dia-

log nie jest zbytecznym wysiłkiem, ale imperatywem należącym do obowiązków 

każdego muzułmanina, który ma uczynić nasz świat miejscem bardziej pokojo-

wym i bezpiecznym»”.91  

 Erkan Togusulu również zauważa rolę służby (tur. hizmet) w nauczaniu Tu-

reckiego Myśliciela: „Dla Gülena hizmet oznacza, że osoba w  p e ł n i  p o -

ś w i ę c a  s w e  ż y c i e  l u d z k o ś c i , interesuje się potrzebami innych ludzi 

oraz p r z e d k ł a d a  i c h  s z c z ę ś c i e  p o n a d  w ł a s n e . Przyjmuje on rów-

nież altruizm za podstawową zasadę moralną, którą powinni kierować się wy-

chowawcy w swoich relacjach z człowiekiem”.92 Fabio Vinici uznaje ideę służby, 

za zasadniczy kierunek nauczania F. Gülena: „Wywodząca się z tradycji główna 

koncepcja Gülena – hizmet – najogólniej rzecz ujmując odnosi się do s ł u ż b y  

r e l i g i j n e j . Zgodnie ze swoją zorientowaną na społeczeństwo wizją islamu 
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wicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 187-188. 
92 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 41 



57 

 

rozszerza on tę definicję na każdy akt służby pełnionej z pożytkiem dla innych”.93 

W innym miejscu ten sam autor pisze o idei samopoświęcenia się jako inspiracji 

sufickiej u F. Gülena: „Przeniósł on suficką uwagę na samodyscyplinę/samopo-

święcenie się na rzecz zorientowanej na społeczeństwo służby wobec innych – 

formę religijnego wysiłku zakładającego mocną „świecką” wiarę w ludzkie zdol-

ności, które pozwalają zmieniać świat na lepsze”.94 

W zasadzie m o ż n a  u z n a ć  k o n c e p c j ę ,  i d e ę  S Ł U Ż B Y  ( t u r .  h i -

z m e t )  z a  g ł ó w n ą  o ś  p r z e s ł a n i a  T u r e c k i e g o  M y ś l i c i e l a ,  j e ś l i  

c h o d z i  o  z a s a d y  l u d z k i e j  a k t y w n o ś c i .  Jest to wezwanie do bezkom-

promisowego działania, które ma służyć licznym ideałom, o których naucza F. 

Gülen; służba ta ma realizować poszczególne kierunki Jego nauczania. Chodzi 

oczywiście o ideę służby religijnej w duchu samopoświęcenia się dla dobra całej 

ludzkości (również chrześcijan), tak, aby poświecić, czy przedłożyć altruistycznie 

szczęście innych ponad własne. Celem tego wszystkiego jest praca w kierunku 

poprawiania, udoskonalania naszego ziemskiego świata. Jest to służba wolonta-

riacka – bez oczekiwania i spodziewania się zapłaty, czy jakiejś formy wdzięcz-

ności (jeśli już, to raczej można mówić o nadziei na Bożą odpłatę).  

 

Wpływowy autorytet Turków i muzułmanów 

Ramazan Arslan twierdzi, że „G ü l e n  j e s t  o b e c n i e  j e d n y m  s p o ś r ó d  

d w ó c h  l u b  t r z e c h  ż y j ą c y c h  n a j z n a m i e n i t s z y c h  n a u c z y c i e -

l i  ś w i a t a  i s l a m u ”. Następnie dodaje, iż jest także jednym z trzech wpły-

wowych autorytetów islamskich w ciągu ostatnich dwustu lat (po Halidzie Bag-

dadim i Saidzie Nursim).95 Oczywiście ta opinia R. Arslana może wydawać się 

przesadzona, ale dopiero historia pokaże, na ile myśl tego Tureckiego Filozofa 

wywarła piętno na współczesnych nam ludzi.  

 Jak zwykle to historia dokona ostatecznej weryfikacji, jednakże prof. Akbar 

Ahmed z Waszyngtonu stwierdził podobnie o F. Gülenie, iż jest to „znamienity 

turecki przywódca suficki, pionier dialogu międzynarodowego od lat już trzy-

dziestu”.96 Dodał, iż „(…) w Turcji zauważyliśmy, że najbardziej popularnym 

                                                           
93 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 45. 
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współczesnym wzorcem osobowości jest Fethullah Gülen, co wskazało nam na 

znaczenie jego ruchu intelektualnego i j e g o  p o t e n c j a ł  j a k o  s i ł y  p r z e -

c i w s t a w n e j  w o b e c  t a k  n i e s t e t y  a t r a k c y j n e j  w ś r ó d  m u z u ł -

m a n ó w  i d e i  w y k l u c z e n i a ”; dodał również on, że: „odbyłem podróż po 

dziewięciu krajach muzułmańskich, i podczas tej wyprawy zarówno ja jak i mój 

zespół doświadczyliśmy, jak wpływowy stał się Fethullah Gülen”. 97  Louis J. 

Cntori uważa podobnie: „Historia małomównego islamskiego ulemy (…) dowo-

dzi jak głęboko poruszył on muzułmanów w Turcji (…).98 

Almazbek Beishenaliev podobnie twierdzi, iż „dzieła, wypowiedzi i hasła gło-

szone przez Gülena z czasem nabierały coraz większego znaczenia, co więcej – 

s t a ł y  s i ę  w z o r e m  p o s t ę p o w a n i a  d l a  m i l i o n ó w  l u d z i  n a  

c a ł y m  ś w i e c i e ”.99 Dodaje, iż F. Gülen jest przekonany, że „jedynie dążenie 

do kontaktu i porozumienia umożliwia życie w jednym środowisku tak wielu zró-

żnicowanych jednostek i zbiorowości. Walczy szczególnie z największymi wro-

gami ludzi, jakimi są: ciemnota, ubóstwo, oraz wszelkiego rodzaju podziały” i wzy-

wa do ich przezwyciężenia za pomocą porozumienia, dialogu i współpracy”.100 

Renata M. Sigva tak charakteryzuje Tureckiego Myśliciela: „(…) j e s t  w s -

p ó ł c z e ś n i e  j e d n y m  z  n a j b a r d z i e j  w p ł y w o w y c h  i  i s t o t n y c h  

g ł o s ó w  m u z u ł m a ń s k i e j  w s p ó l n o t y , nawołującym do dialogu jako 

istotnego kroku w kierunku ustanowienia pokoju na świecie”. Oraz dodaje: „Cią-

gle mało znany, zwłaszcza w kręgu kultury europejskiej, autor ten od ponad 20 

lat zaangażowany społecznie, aktywny jako pisarz i mówca, próbuje zmienić 

często stereotypowe i jego zdaniem nieprawdziwie oblicze islamu. Pisze o uni-

wersalnych dla różnych kultur i religii wartościach, takich jak: dobro, prawda czy 

odpowiedzialność, s z u k a  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i a :  j a k  ż y ć  w  z g o -

d z i e  z  i n n y m i  l u d ź m i ? ;  jak doprowadzić do zbliżenia pomiędzy religia-

mi?; jakie są wspólne wartości i dążenia ludzi różnych kultur? Odważnie propa-

guje idee pokojowe, bazując przede wszystkim na gruncie religijnym, wychodząc 

z założenia, że islam czy religia chrześcijańska stanowić mogą źródło podobnych 
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wartości i stać się ważnym gruntem do budowania na ich zrębach dialogu mię-

dzykulturowego”.101 

Natomiast Amerykanka prof. B. Jill Caroll, która szeroko badała jego idee, 

napisała: „wiem, dlaczego inspirował prawie trzy pokolenia Turków do tworzenia 

nowego świata. J e s t  c z ł o w i e k i e m  g ł ę b o k i e j  d u c h o w o ś c i ,  u c z -

c i w o ś c i  i  w s p ó ł c z u c i a , i jest to wyraźnie widoczne w jego pismach oraz 

w jego osobie”.102 Pisze także, iż ludzie „byli pod wrażeniem jego przesłania 

edukacji i altruizmu” i „zafascynowała ich wizja globalnego pokoju oraz postępu 

poprzez edukację i dialog międzywyznaniowy” oraz „ludzie byli głęboko przeko-

nani do przesłania F. Gülen i jego dzieł i pragnęli je propagować”.103 Nazywa go 

także: „o p i n i o t w ó r c z y m  u c z o n y m  i  n a u c z y c i e l e m ”, który „ws-

pierał i wspiera dialog, jako konieczne zadanie i działalność we współczesnym 

świecie”.104 

Bruce Eldridge zauważa ogólnoświatowe etyczne zalety idei głoszonych 

przez Tureckiego Wizjonera, które zmierzają ku dobru ludzkości: „(…) wyobraża 

sobie świat, w którym w każdym człowieku głęboko z a k o r z e n i o n a  j e s t  

m o r a l n a  i  e t y c z n a  t r a d y c j a ,  w y s o k o  c e n i  s i ę  s k r o m n o ś ć  

o r a z  n i e s i e n i e  p o m o c y ,  a  r o z u m  n a u k a  i  t e c h n o l o g i a  s ą     

w  p e ł n i  w y k o r z y s t y w a n e  d l a  d o b r a  l u d z k o ś c i ”.105 

 

Nowy islam? 

Turecki myśliciel promuje „otwartą wizję islamu”,106 nowocześnie patrząc na prze-

słanie proroka Mahometa i Koranu,107 co niektórzy interpretują jako tzw. „lżejszy 

islam”. Douglas Frantz określił, że F. Gülen „promuje umiarkowany islam. Głosi     
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i głosił tolerancję”.108  Jego dążenie jest bardzo ambitne i w zasadzie wydaje się 

bardzo trudne lub być może nawet niemożliwe do realizacji – chodzi o utworze-

nie pomostu między cywilizacją Zachodu a islamem. 

 Trudno się zgodzić z opiniami osób, które określają nauczanie F. Gülena jako 

zupełnie nowatorskie, czy jako „nowy islam”. Oczywiście, że przymiotniki: „ot-

warty”, „lżejszy”, „nowoczesny”, „pokojowy”, „tolerancyjny”, „dialogiczny” w sto-

sunku do wizji islamu F. Gülena i jego nauczania, są jak najbardziej na miejscu, 

jednakże te słowa użyte w izolacji nie oddają do końca prawdy. Sądzę albowiem, 

że prawdziwy, autentyczny islam jest tylko jeden, a analizowany autor pozostaje 

niezmiennie reprezentantem jak najbardziej prawdziwego, ortodoksyjnego isla-

mu. Często tylko powierzchowne interpretacje różnych ludzi koncentrują się wy-

łącznie na jego atrybutach (arbitralnie dobieranych), co prowadzi do błędnego 

odczytania gulenowskiego przesłania. Można by sądzić, błędnie, iż stworzył on 

jakiś „nowy islam”, a przecież ewidentnie tak nie jest. 

 

Krytyka 

Oczywiście nie jest tak, że wszyscy chwalą Tureckiego Myśliciela i jego zwolen-

ników, nie brakuje opinii, które krytykują F. Gülena, jego nauczanie i sam Ruch 

Hizmet. 

(1) Najbardziej znany zarzut dotyczy, tego że niektórzy twierdzą, iż Ruch jest 

s e k t ą ,  a l b o  k u l t e m  (np. sufickim bractwem – tarikatem), gdzie F. Gülen 

sprawuje autorytarną, charyzmatyczną i despotyczną władzę, a członkowie-ade-

pci oddają mu cześć.109 

(2) Kolejne osoby mogą podnoszą, że jest to i n i c j a t y w a  p o l i t y c z n a , a nie 

kulturowa czy społeczna. Wiąże się z tym zarzut, iż głównym celem F. Gülena      

i jego zwolenników jest po prostu przejęcie władzy politycznej w Turcji – rów-

nież za pomocą środków związanych z przemocą i użyciem siły.110 

(3) Formułowane są także podejrzenia, że F. Gülen jest tak naprawdę i s l a m i -

s t ą ,  e k s t r e m i s t ą ,  f a n a t y k i e m  i s l a m s k i m ,  c z y  t e r r o r y s t ą  

l u b  r e w o l u c j o n i s t ą ,  który ukrywa swoje prawdziwe totalitarne poglądy, 
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110 M. Ҫetin, Hizmet. Pytania i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw., s. 118-

125. 



61 

 

czyli odrzuca demokrację i nie uznaje rozdziału państwa i religii, dążąc do zbu-

dowania państwa islamskiego.111 

(4) Następne zarzuty wiążą się z tym, iż niektórzy podejrzewają F. Gülena i Ruch 

o dążenie do p r z y w r ó c e n i a  o s m a ń s k i c h ,  o t o m a ń s k i c h  w z o r c ó w  

i  p r o p a g o w a n i a  p r z y w r ó c e n i a  I m p e r i u m  T u r e c k i e g o ,  c z y l i  

r e s t y t u c j i  k a l i f a t u .112 

(5) Jeszcze inni zarzucają F. Gülenowi i jego zwolennikom rodzaj s p o ł e c z n e j  

u t o p i i  o charakterze konserwatywnej – reakcyjnej, uwstecznionej wizji kultury      

i cywilizacji (tur. irticaci).113 

(6) Istnieje także zarzut, że nauczanie F. Gülena jest wyłącznie t r a d y c j o n a l i -

s t y c z n e  i  p r o w a d z i  d o  z a c o f a n i a ,  a n a c h r o n i z m u  o r a z  f u n -

d a m e n t a l i z m u .114 

(7) Przeciwne skrzydło krytyków F. Gülena podkreśla natomiast, iż jest on 

z d r a j c ą  i s l a m u  j a k o  j e d y n e j ,  s ł u s z n e j  i  p r a w d z i w e j  r e l i g i i  

o r a z  z d r a j c ą  i s l a m s k i e j  w i z j i  ż y c i a .  Przyczyną formułowania takich 

sądów jest jego otwartość wobec całej ludzkości, a szczególnie wobec Zachodu. 

Tu także pojawiają się zarzuty, że jest on kryptochrześcijaninem.115 

(8) Niektórzy twierdzą, że oddziaływanie idei F. Gülena i jego ruchu nie są zbyt 

szerokie: „działalność ruchu Hizmet nie obejmuje bynajmniej wszystkich krajów 

muzułmańskich (…) W rzeczywistości jednak w p ł y w  g u l e n o w s k i e g o  

H i z m e t u  o g r a n i c z a  s i ę  g ł ó w n i e  d o  T u r c j i  o r a z  t u r e c k i e j  

d i a s p o r y , a także do tych obszarów świata islamu, które są szczególnie mocno 

pod względem kulturowym i historycznym powiązane z Turcją. Co więcej, trud-

                                                           
111 M. Ҫetin, Hizmet. Pytania i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw., s. 

155-156; E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja Fethul-

laha Gülena, Białystok 2012, s. 25. 
112 M. Ҫetin, Hizmet. Pytania i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw., s. 

132-133; E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja Fethul-

laha Gülena, Białystok 2012, s. 23, 25. 
113 M. Ҫetin, Hizmet. Pytania i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw., s. 134. 
114 M. Ҫetin, Hizmet. Pytania i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw., s. 

150-154; E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja Fethul-

laha Gülena, Białystok 2012, s. 23, 25. 
115 E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja Fethullaha 

Gülena, Białystok 2012, s. 25. 
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no wręcz sobie wyobrazić, by ruch Gülenowski mógł silniej oddziaływać czy to 

na świat arabski, czy to np. na szyicki Iran (…)”.116 

(9) Także formułuje się tezy, iż F. Gülen nie jest kimś wyjątkowym i – jako oso-

bowość – nie powinien być zestawiany na równi z takimi postaciami jak: Jezus, 

Budda, Martin Luter King czy Matka Teresa, ponieważ są to opinie mocno prze-

sadzone, a „na takie porównania Gülen nie zasługuje”. 117  Z n a c z e n i e  F .  

G ü l e n a  n i e  j e s t  b o w i e m  t a k  d u ż e ,  n i e  j e s t  n a  t y l e  c h a r y -

z m a t y c z n ą  i  w p ł y w o w ą  o s o b i s t o ś c i ą  o r a z  a u t o r y t e t e m , a także 

że nie jest postacią, którą należałoby wymieniać w tym gronie. 

(10) Obecny prezydent Turcji u w a ż a  F .  G ü l e n a  z a  t e r r o r y s t ę  i ducho-

wego przywódcę oraz inspiratora nieudanego zamachu stanu w Turcji. 

  

Wszystko to nie zmienia faktu, że idee proponowane przez Tureckiego Wi-

zjonera są dla bardzo dużej liczby osób bardzo atrakcyjne. Warto więc poznawać 

i analizować poglądy i myśl tego Tureckiego Autorytetu, a także warto śledzić 

wpływy i dokonania Ruchu Hizmet. 
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Abstrakt 

W tekście przywołano szereg opinii innych autorów na temat znaczenia i głównych cech nauczania F. 
Gülena. W prawie wszystkich komentarzach podkreśla się, że autor ten postrzega całą rzeczywistość 
w perspektywie Boga. Komentatorzy zauważają również zaangażowanie tego autora na rzecz godze-
nia Zachodu ze Wschodem i głoszenia pojednania wszystkich cywilizacji. Widać także w jego myśle-
niu dążenie do przezwyciężania wszystkich sprzeczności naszych czasów, np. konfliktu nauk przy-
rodniczych z teologią, czy konfliktu pomiędzy konserwatyzmem a modernizmem. F. Gülen podkreśla 
znaczenie bezinteresownej, altruistycznej służby i pomocy, zamiast rozdmuchiwania waśni, konflik-
tów i przemocy. Generalnie dostrzega się również duży wpływ myśli i ideałów Tureckiego Wizjonera 
na muzułmanów, a szczególnie Turków. 

Oczywiście filozofia F. Gülena i jego ruchu posiada także swoich zaciętych krytyków. 
 

Abstract 

The text mentions several opinions of other authors concerning the importance and main features in 

the teaching of F. Gülen. Almost all comments emphasise that the author looks at the whole reality 
from the perspective of God. The commentators notice also involvement of the author in the work of 

reconciliation between the West and the East and preaching reconciliation of all the civilisations. His 

thought also includes efforts to overcome all the contradictions od our times, e.g.: a conflict of natural 
sciences with theology, or a conflict between conservatism and modernism. F. Gülen emphasises the 

significance of disinterested, altruistic service and help, instead of amplifying discords, conflicts and 

violence. The big impact of the thought and ideals presented by the Turkish Visionary on Muslims, 
especially Turks, is generally recognised.  

 Obviously, the philosophy of F. Gülen and his movement has also its fierce critics. 

 

Ireneusz Kamiński – w centrum jego uwagi znajdują się zagadnienia związane z sektami i nowymi 

ruchami religijnymi. Związany z Pracownią Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religij-
nych i Parareligijnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu artykułów. 

Polski konsultant naukowy i autor wstępu naukowego oraz uzupełnień do Słownika sekt, nowych 

ruchów religijnych i okultyzmu, red. Mather G. A., Warszawa 2006. Współautor pracy popularnonau-
kowej – Islam po polsku, Poznań 2007. Redaktor prac zbiorowych: Sekty. Obrona czy tolerancja? 

(2008); Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska (2009) oraz Sekty i nowe ruchy religij-

ne – wolność czy zniewolenie? (2012), a także autor monografii: Współczesne teorie sekty i psycho-
manipulacji (2011); Sekty i nowe ruchy religijne w oficjalnych dokumentach (2011) oraz Sekty i nowe 

ruchy religijne w 365 pytaniach i odpowiedziach (2013). Także redaktor pięciu serii wydawniczych: 
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Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych  

i Parareligijnych Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu 

 

 

Próby naukowych syntez idei i nauczania M. Fethullaha Gülena 

The Attempts of Scholarly Synthesis Concerning the Ideas  

and Teaching of M. Fethullah Gülen 

 

 

Można zauważyć, iż idee M. Fethullaha Gülena zostały uznane za na tyle ważne, 

że zostały poddane namysłowi i stały się przedmiotem refleksji i systematyzacji 

wielu naukowców. Warto tu więc przytoczyć choćby ogólne wnioski niektórych  

z tych, którzy dokonywali analizy idei, myśli i nauczania Tureckiego Myśliciela. 

Do jakich wniosków doszli, jak podsumowali i ocenili dorobek tego Tureckiego 

Autorytetu? 

 

1. B. Jill Carroll – profesor filozofii religii z Huston w USA – podjęła interesują-

ce badania myśli Tureckiego Filozofa – umieszczając Jego idee w kontekście 

szeroko rozumianej humanistyki. Postanowiła analizować Jego tezy na tle dorob-

ku innych filozofów Zachodu: Kanta, Platona, Milla i Sartre’a, a także chińskiego 

Konfucjusza. Twierdzi, że „Jego dzieło, tak jak ich skupia się na centralnych pro-

blemach ludzkiej egzystencji (…) myśliciele ci zajmują się podstawowymi kwe-

stiami natury rzeczywistości ludzkiej, dobrego życia człowieka, państwa i mo-

ralności. Co więcej dochodzą do podobnych konkluzji w odniesieniu do wielu      

z tych kwestii (…) jest to dialog pomiędzy ludźmi o bardzo różnych światopoglą-

dach”.118 B. J. Carroll porządkuje dialog pomiędzy Gülenem, a innymi myślicie-

lami wokół pięciu tematów, które wiążą się z zasadniczymi zagadnieniami ludz-

kiego życia i świata: 

1. przyrodzona wartość człowieka i godność moralna, 

2. wolność, 

                                                           
118 B. J. Carroll, Dialog cywilizacji. Muzułmańskie ideały Gülena a dyskurs humanistycz-

ny, Warszawa, brw, s. 12. 
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3. idealny model człowieczeństwa, 

4. edukacja i  

5. odpowiedzialność – epoka dominacji islamu.119 

Analizy B. J. Carroll są autorskim przekrojem przez strukturę myślenia Tureckie-

go Myśliciela, i co ciekawe układają się w bardzo spójny i logiczny ciąg. Punk-

tem wyjścia jej analiz jest podkreślenie w a r t o ś c i  i  g o d n o ś c i  c z ł o w i e -

k a , które pochodzą od Boga, a potwierdzając ten fakt niejako pośrednio potwier-

dzamy warunki, które umożliwiają i podtrzymują człowieczeństwo, zatem obda-

rzenie wielką wartością człowieka pociąga za sobą opowiedzenie się za pewnymi 

warunkami (filozoficznymi, duchowymi, politycznymi i społecznymi), które będą 

mogły kultywować człowieczeństwo i wynosić je ku najpełniejszej realizacji      

w płaszczyźnie zbiorowej i indywidualnej. Takim podstawowym warunkiem jest 

wieloaspektowa w o l n o ś ć  c z ł o w i e k a , a głównie chodzi o wolność myśli, 

nauki, słowa (wyrażania swoich poglądów), życia takiego jakie ktoś uznaje za 

stosowne, a więc także wolność religii. Wolność człowieka to środowisko, gdzie 

człowieka osiąga swój największy rozwój, gdzie człowiek dostępuje swojej naj-

większej realizacji. Wolność człowieka umożliwia realizację najpełniejszego 

ludzkiego potencjału, osiągając najwyższe pułapy ideałów człowieka. Tej wizji 

i d e a l n e g o  człowieczeństwa poświęca Gülen bardzo dużo miejsca w swoich 

refleksjach i zachęca swoich zwolenników do dążenia do realizacji tego moralne-

go ideału człowieka. Powstaje pytanie skąd się mają wziąć tacy idealni, moralni 

ludzie? Oczywiście najpierw muszą być odpowiedni wychowani i ukształtowani 

za pomocą nowej e d u k a c j i . Analizowany Filozof mocno wierzy, iż ludzkość 

posiada potencjał do osiągnięcia doskonałości, choć jest pewne, iż wielu go nie 

wykorzysta. Zasadniczą kategorią, na której oparł się, tworząc model idealnego 

człowieka jest edukacja. Wierzy, iż ludzie są w stanie rozwijać w sobie ideał 

moralny i intelektualny, a społeczeństwo może się rozwijać ku temu ideałowi, zaś 

edukacja jest zasadniczym mechanizmem, poprzez który można to wszystko 

osiągnąć. Te zabiegi wychowawcze mają doprowadzić do narodzin nowej klasy, 

idealnych, pełnych ludzi („spadkobiercy ziemi”, „złote pokolenie”), którzy po-

dejmą o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za siebie i cały świat, m.in. za pomocą objęcia 

rządów w społeczeństwach.120 Te rządy „spadkobierców ziemi” oznaczać będą 

nastanie Nowej Ery na Ziemi, czyli także powrót do czasów globalnej i politycz-

                                                           
119 B. J. Carroll, Dialog cywilizacji. Muzułmańskie ideały Gülena a dyskurs humanistycz-

ny, Warszawa, brw, s. 14. 
120 B. J. Carroll, Dialog cywilizacji. Muzułmańskie ideały Gülena a dyskurs humanistycz-

ny, Warszawa, brw, s. 27, 39, 60, 75-76, 77. 



67 

 

nej przewagi islamu. Objęcie rządów przez nowe elity islamskie na Ziemi, będzie 

także oznaczało nastanie epoki szczęśliwości i pełnej tolerancji. Odpowiedzialne 

sprawowanie rządów oznacza szanowanie i odwoływanie się do wartości i god-

ności człowieka, co zamyka zwrotnie cały ciąg w logiczne koło. Tak wiec analizy 

B. J. Carroll umożliwiają łatwiejsze poznanie sposobu myślenia Tureckiego Filo-

zofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Schemat analizy idei gulenowskich przeprowadzonej przez B. J. Carroll 
- próba przekroju przez strukturę myślenia F. Gülena. Rys. I. Kamiński. 

 

 

2. Prof. E. Sakowicz – polski religioznawca – w zasadzie całość idei i działań Tu-

reckiego Myśliciela postrzega przez pryzmat edukacji i pedagogiki, a proponuje 

je ująć w trzy płaszczyzny: 

1 .  a n t a g o n i z m  m i ę d z y  r e l i g i ą  i  n a u k ą  r o z w i ą ż e  e d u k a c j a ,  

która doprowadzi do ich „porozumienia”, co ma być „ważną drogą do wyzwalania 

ze zła poznawczego będącego początkiem wszelkich złożonych konfliktów”. 

2 .  d i a l o g  m i ę d z y r e l i g i j n y  odgrywa ważną rolę w procesie porozumie-

nia między ludźmi o różnych światopoglądach, chodzi o wzajemne poznawanie 

się, co służy wyzwalaniu się ze stereotypów i resentymentów, które kreują nie-

zgodną z prawdą fikcję – podstawą dialogu międzyreligijnego jest pedagogika 

dialogu, czyli odpowiedzialności, ponieważ edukacja odgrywa istotne znaczenie 

w przygotowaniu dialogu. 

3 .  r e f l e k s j a  n a  t e m a t  p o l i t y k i ,  p r a w o d a w s t w a  i  p o k o j u  jest 

związana z ukształtowaniem społeczeństw zatroskanych o ogólną jedność, czyli 

zarazem wolnych od konfliktów, a wychowanie takich społeczeństw jest możliwe 

Wartość                    

i godność  

człowieka  

Wolność 

człowieka 

Idealny              

model 

człowieka 

Edukacja i 

wychowanie 
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za świat 

CZYLI 
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tylko poprzez działania pedagogiczne, w tym edukację.121 W budowaniu jedności 

i rozwiazywaniu konfliktów dużą rolę odgrywa prawodawstwo i polityka.  

 

3. Prof. G. Barton z Uniwersytetu Monash z Australii analizując praktyczne dzia-

łanie F. Gülena bardzo trafnie uogólnił, iż zainicjował on popularny, oddolny, 

obywatelski ruch społeczny kładący zasadniczy akcent na filantropię, czyli do-

broczynność o charakterze religijnym, która opiera się na trzech zasadniczych 

filarach: 

1. dialog – głębokie pragnienie porozumienia, 

2. edukacja – miłość do nauki, 

3. służba – potrzeba pomagania. 

Te trzy słowa: dialog, edukacja, służba mają najlepiej podsumowywać pasję i kie-

runki działania tureckiego myśliciela.122 

 

4. D. Pratt z Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii – analizując myśl Turec-

kiego Filozofa – proponuje z jego tekstów wyprowadzić siedem głównych eleme-

ntów,123 (współczesnych paradygmatów) które mogą stać się dla współczesnych 

wyznawców islamu wzorcem relacji międzyreligijnych i dialogu międzyreligij-

nego oraz relacji z wyznawcami innych religii.  

1 .  R o z r ó ż n i e n i e  w a r t o ś c i :  p o d s t a w o w y c h  i  d r u g o r z ę d n y c h  

Zrozumienie rozróżnienia na kategorie podstawowe i drugorzędne jest – zdaniem 

F. Gülena – podstawą do zrozumienia islamu. Tak więc podkreśla, po pierwsze, 

zasadnicze rozróżnienie w islamie na wartości podstawowe, takie jak: 

(1) miłość, 

(2) pokój, 

(3) przebaczenie i  

(4) tolerancja; 

a wartości drugorzędne, którym jest np.: dżihad. 

Twierdzi, iż zaburzenie równowagi pomiędzy tym co najważniejsze w isla-

mie, a tym co drugorzędne, prowadzi krytyków islamu do wniosku, że religia ta 

                                                           
121 E. Sakowicz, Rozwiązywanie konfliktów i budowanie jedności. Pedagogiczna propozy-

cja M. Fethullaha Gülena, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – 

perspektywy, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2013, s. 108. 
122 G. Barton, Fethullaha Gülena wkład w pokój na świecie i dialog międzyreligijny, [w:] 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 16. 
123 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 24. 
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wspiera złośliwość i nienawiść, a prawdziwy „islam jest pełen miłości i przywią-

zania do stworzenia”. 

Nie ma wątpliwości, iż „miłość jest głównym terminem w dialogowym słow-

niku F. Gülena”.124 

2 .  Z a s a d n i c z a  p e r s p e k t y w a  t o :  i n t e n c j o n a l n o ś ć  ( z a m i a r y )  

Kwestia intencji wydaje się kluczem do perspektywy myśliciela, co jest także 

ważnym elementem islamskiego systemu myśli. F. Gülen powołuje się na Ma-

hometa, który „powiedział: czyny oceniane są na podstawie intencji” i podkreśla, 

iż intencje są ważniejsze niż samo działanie. Przypomina, że „Koran wzywa ludzi 

by zaakceptowali wcześniejszych proroków i ich księgi”, a stawiając taki wymóg 

już na początku Koran bardzo jasno wzywa do nawiązywania dialogu z wyznaw-

cami innych religii.125  

3 .  N i e o d ł ą c z n y  e l e m e n t  t o :  t o l e r a n c j a  

Właściwie rozumiana tolerancja jest nieodłącznie powiazana z dialogiem; tole-

rancja stanowi nieodłączną część dialogu. Turecki przywódca nawet twierdzi, że 

powinno się ogłosić dżihad w obronie tolerancji. Tolerancja wraz z przebacze-

niem jest uznana zdecydowanie przez Koran za cnotę, a muzułmanie muszą się wy-

kazywać tolerancją i wyrozumiałością wobec wyznawców innych religii. W isla-

mie znajdujemy wyraźny „nakaz tolerancji i wykorzystania dialogu jako podstaw 

wypełniania swoich obowiązków”.126 Ocenia, że „metody tych, którzy działają     

z wrogością i nienawiścią, którzy postrzegają innych przez gniew oraz oczerniają 

ich jako niewiernych, nie są islamskie, jako, że i s l a m  j e s t  r e l i g i ą  m i ł o -

ś c i  i  p o k o j u ” (…) ponownie odkrywamy tolerancję jako coś nieodłącznie 

związanego z duchem islamu wyjaśnionego nam w Koranie przez proroka Ma-

hometa”. 

 Jednakże tolerancja proponowana przez niego nie jest „pasywnym godzeniem 

się”, czyli taką „zaledwie tolerancją”. Gulenowska tolerancja jest aktywna i in-

tencjonalna, bowiem wiąże się z zasadniczym celem dialogu: wychowaniem w po-

koju i harmonii, o który zabiega islam, a o którym Koran pisze: „pokój jest lepszy 

                                                           
124 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 24. 
125 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 24. 
126 M. Lewicka, Między teorią a praktyką. Gülenowski model dialogu międzywyznaniowe-

go, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. Le-

wicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 126. 
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(4,128). Koran w wielu innych miejscach pochwala cnoty: dialogu, miłości i tol-

erancji.127   

 F. Gülen powtarza, że: „muzułmanie nic nie tracą na dialogu, miłości i tole-

rancji”.128 

4 .  D i a l o g  j e s t  i n s p i r o w a n y  m i ł o ś c i ą  B o g a  

Myśliciel stoi na stanowisku, że bardzo dobrym sposobem na wyrażenie miłości 

inspirowanej Bogiem jest dialog międzywyznaniowy, bowiem tym co jednoczy 

wszystkich Ludzi Księgi (muzułmanów, chrześcijan i żydów) jest wiara w Boga 

jako Stwórcę. Bóg stworzył świat z miłości do stworzeń, a miłość jest przyczyną 

egzystencji oraz jej istotą. Najlepszym sposobem na zademonstrowanie miłości 

jest dialog. 

 Turecki przywódca pisze: „Ci, którzy chcą budować szczęśliwy świat przy-

szłości na fundamentach duchowych i moralnych, powinni w pierwszej kolejno-

ści stanąć przed ołtarzem wiary, następnie wznieść się na ambonę miłości, a do-

piero potem głosić innym przesłanie wiary i miłosierdzia”.129 Dodaje, że miłość     

i tolerancja powinny się uzupełniać nie tylko w znaczeniu pożądanych cech ludz-

kich, ale jako wyznacznik wartości dzieł Stwórcy, gdzie panowała pierwotna 

harmonia w ludzkiej egzystencji, a dialog był tam jedynym i właściwym środ-

kiem oddziaływania.130 

 Oczywiście możemy nie zgadzać się we wszystkich sprawach, to jednak wszy-

scy istniejemy na tym samym świecie i dlatego jest wiele wspólnych punktów,        

o którym możemy dyskutować z ludźmi ze wszystkich warstw społecznych.131 

 

 

 

                                                           
127 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 25. 
128 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 25. 
129 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 26. 
130 M. Lewicka, Między teorią a praktyką. Gülenowski model dialogu międzywyznaniowe-

go, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 127; D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreli-

gijnym i relacjach islamu z innymi wyznaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Ko-

byłka 2015, s. 26. 
131 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 26. 
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5 .  I s t o t ą  r e l i g i i  j e s t :  p o j e d n a n i e  

Dla F. Gülena wszelka religia jest siłą, która może służyć pojednaniu, bowiem w ce-

ntrum wszystkich wyznań znajduje się: miłość, współczucie, tolerancja i przebacze-

nie, czyli cnoty rodzące pojednanie. Podkreśla, że Allah zabrania prowadzenia spo-

rów natomiast nakazuje pojednawczą debatę. Istnieje wiele wspólnych poglądów 

na dialog pomiędzy pobożnymi muzułmanami, chrześcijanami i żydami, co ozna-

cza silny nakaz dialogu i „dawania pierwszeństwa wspólnym znaczeniom”, któ-

rych jest o wiele więcej niż polemicznych”. 132 

6 .  O d c z y t y w a n i e  K o r a n u  z  u w z g l ę d n i e n i e m  k o n t e k s t u   

h i s t o r y c z n e g o  –  h e r m e n e u t y k a  d i a l o g u  

Turecki teolog opowiada się za ostrożnym i inteligentnym odczytywaniem Kora-

nu w wielu kwestiach, np. co do kwestii relacji z żydami i chrześcijanami. Oczy-

wiście, że wiele zawartych w Koranie określeń dotyczących tych religii jest bar-

dzo ostrych i negatywnych, czy nawet wrogich. Jednakże wersy krytykujące i po-

tępiające żydów i chrześcijan mogą odnosić się do tych z nich, którzy żyli w cza-

sach Mahometa, w przeciwieństwie do żydów i chrześcijan żyjących na prze-

strzeni dziejów; albo mogą traktować o zatwardziałych niewiernych, którzy żyli 

w czasach Mahometa, a do nich zaliczali się także jacyś żydzi i chrześcijanie.  

 F. Gülen podkreśla, że nie można tych wersów interpretować w tym sensie 

jakoby odnosiły się one do wszystkich wyznawców tych religii, ponieważ Koran 

raczej nie krytykuje wiary chrześcijan i żydów, ale jej brak. Nie tyle piętnuje 

osoby ludzi, co ich grzechy. Koran nie krytykuje chrześcijaństwa i judaizmu, jako 

religii, lecz mówi tu raczej o nieprzyzwoitym zachowaniu, niewłaściwym rozu-

mowaniu, pozycji wobec prawdy, wynajdowaniu wrogów oraz o innych niego-

dziwych cechach. Warto tu dodać, że nie należy ignorować wspólnego dziedzic-

twa judaizmu, chrześcijaństwa i islamu jako wyznawców jednego Boga. 

Myśliciel, zamiast wyliczania wersów Koranu kwestionujących dialog, pro-

ponuje, a raczej nakłania do ostrożnego i poprawnego odczytywania Koranu z uw-

zględnieniem kontekstu historycznego i tylko wówczas można mówić o potędze 

prawdziwej muzułmańskiej interpretacji Koranu.133 

                                                           
132 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 27. 
133 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 27-29. 
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F. Gülen stoi na stanowisku uważnego odczytywania Koranu, we właściwym 

kontekście, co także prowadzi do właściwej interpretacji islamskiego upoważnie-

nia do inicjowania i prowadzenia dialogu.134  

7 .  R o l a  ‘ i d ż t i h a d u ’  w  s t a r a n i u  o  d i a l o g  

Idżtihad (ijtihad iğtihād) – to pewna ogólna zasada w islamie, która jest nowator-

ską metodą rozwijania –reinterpretacji prawa islamskiego – szariatu, która polega 

na posługiwaniu się rozumem – dedukcją w celu dostosowania prawa islamu do 

nowych, nieznanych do tej pory warunków. Metodą tą może się posługiwać 

uczony islamski, czyli ulema (alim), którym także jest F. Gülen. Przeciwień-

stwem idżtihadu jest metoda naśladowania (taklid). W islamie obowiązuje opinia, 

iż od X w. „bramy idżtihadu zostały zatrzaśnięte” – oznacza to zakaz stosowania 

twórczej interpretacji prawa w stosunku do kwestii, w których ulemowie (uczeni 

muzułmańscy) osiągnęli już zgodę. Jednak według reformatorsko nastawionych 

myślicieli i teologów muzułmańskich odejście od zasady idżtihadu miało zdecy-

dowanie negatywny wpływ na rozwój ortodoksyjnej myśli muzułmańskiej. Islam 

modernistyczny nawołuje do stosowania idżtihadu i reinterpretacji dogmatów doty-

czących organizacji społecznej, przeciwko czemu protestują nurty zachowawcze.135  

Także Teolog Turecki uważa, że idżtihad to stosowny twórczy wysiłek intele-

ktualny i duchowy, który jest stosownym narzędziem, umożliwiającym islamowi 

w przeszłości odnawianie się w okolicznościach realnego życia, w każdym miej-

scu i czasie, co pozwala mu na przeskakiwanie z jednego kontekstu do drugiego. 

Dzięki zasadzie idżtihadu islam realizował się jako religia dynamiczna i uniwer-

salistyczna, która jest odpowiednia dla każdego miejsca i czasu. Islam zmienia się 

w zależności od kontekstu, zaś idżtihad jest głównym narzędziem, który umożli-

wia te zmiany. Podkreśla, iż idżtihad należy w dzisiejszych czasach zastosować 

(„otworzyć bramy idżtihadu”) m.in. do kwestii stosunków międzywyznaniowych, 

z czego wynika stworzenie „wzorca muzułmańskiego dialogu”. Uważa, że w obe-

cnej epoce istnieje zapotrzebowanie na idżtihad, jest on wręcz koniecznością,       

a jego zaprzestanie oznacza powstrzymanie islamu, uwięzienie go w danym miej-

scu i czasie. Zatem idżtihad przynosi ważny i ożywczy rezultat w postaci powsta-

nia tego nowego wzorca, także w zakresie dialogu międzywyznaniowego. 

                                                           
134 M. Lewicka, Między teorią a praktyką. Gülenowski model dialogu międzywyznaniowe-

go, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 129. 
135 A. Parzymies, U źródeł muzułmańskiego antyamerykanizmu, [w:] Islam a terroryzm, 

red. A. Parzymies, Warszawa 2003, s. 18-19. 
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F. Gülen – ożywiając zasadę idżtihadu - umiejętnie łączy (1) dążenie do bycia 

dobrym, konserwatywnym i pobożnym muzułmaninem z (2) misją utrwalania 

dobrych religijnych relacji z niemuzułmańskimi religijnymi sąsiadami. Dlatego 

można mówić o pewnej „gulenowskiej paradoksalnej fuzji”: (1) silnej, zaanga-

żowanej wiary z (2) tolerancją”, czego rezultatem staje się coś co można określić 

jako „muzułmański wzorzec dialogu”. Warto dodać, że te gulenowskie starania, 

aby żyć prawdziwą wiarą i jednocześnie realizować drogę pokojowego oddania 

się Bogu, doprowadziły jego i jego zwolenników do społecznej działalności, 

która obejmuje edukację, ale także wsparcie na rzecz dialogu międzyreligijnego, 

co przynosi owoc w postaci dobrych relacji z przedstawicielami innych religii. 

Ten dialog wpisał się jako stały, a wręcz charakterystyczny element działalności 

ruchu gulenowskiego. 

Ostatecznie Turecki Teolog uznaje, iż dialog jest wymogiem i elementem re-

ligii jako takiej, a szczególnie tolerancja i dialog międzyreligijny „stanowi istotę 

bycia muzułmaninem tu i teraz”. Oczywiście nie są to łatwe i przyjemne ideały, 

które można odłożyć na przyszłość, gdzie będą spełnione w jakimś przyszłym 

raju, lecz muszą być stosowane „tu i teraz”. 136 

F. Gülen po zastosowaniu ożywczej islamskiej zasady idżtihadu staje się twórcą 

swoistej islamskiej „teologii dialogu”, co wydaje się zupełnie nowym – na tę 

skalę – dyskursem na polu tej religii. Zupełnie inna sprawa czy ta „teologia dialo-

gu” zostanie przez większość społeczności muzułmańskiej uznana za ortodoksyj-

ną? Tak więc twierdzi, że dialog jest wpisany w istotę bycia muzułmaninem, co 

może wywołać zdziwienie lub nawet szok w wielu zachodnich odbiorcach takie-

go nauczania. W każdym razie powstaje pytanie na ile takie poglądy Tureckiego 

Teologa nie doprowadzą do wyłonienia się nowej, kolejnej szkoły w islamie sun-

nickim obok uznanych czterech ortodoksyjnych (malikickiej, hanbalickiej, hanaf-

ickiej i szafickiej). 

P o d s u m o w a n i e  

D. Pratt sumując swoje analizy na temat dokonań F. Gülena stwierdza, iż reinter-

pretuje on islam, godząc go ze współczesnością, a jednocześnie formułuje on 

nowoczesnych dyskurs muzułmański. Jego praktyka „teologii dialogu” opiera się 

o wiarę, że jest ona głęboko zakorzeniona w zasadach islamu. Perspektywa gule-

nowska charakteryzuje się dużą głębią, która wskazuje na nowe możliwości w mu-

zułmańskiej interpretacji, także w zakresie dialogu religijnego.   

                                                           
136 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 29. 
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 Oczywiście F. Gülen jest świadomy, iż na świecie istnieje „zniekształcony 

obraz islamu, będący efektem błędnego wykorzystania go do własnych celów 

zarówno przez muzułmanów i nie muzułmanów”, który „przeraża obie grupy”; 

ale dodaje zaraz, że „w  s e r c u  i s l a m u  o d n a j d u j e m y  w e z w a n i e  d o  

d i a l o g u  o r a z  p o k o j u ”.137 

 

5. Powstaje zasadnicze pytanie: dlaczego przykład życia i myśl F. Gülena są tak 

atrakcyjne i pociągające dla wielu, głównie młodych ludzi – muzułmanów?138. To 

zasadnicze pytanie stawia również Arhan Kardaş: jakie są powody tak ogromnej 

popularności F. Gülena, iż garną się do niego miliony ludzi? Odpowiada na nie 

krótko: „chodzi oczywiście o idee i ideały, którym poświecił swoje życie”. Wo-

bec tego A. Kardaş dokonał syntezy myśli tureckiego myśliciela w kilku punktach, 

które oparł o analizę ok. 60 książek, które do tego momentu F. Gülen napisał.139 

1 .  A k t y w n o ś ć  i n t e l e k t u a l n a  

A. Kardaş podkreśla kompetencje tureckiego myśliciela w zakresie różnych dzie-

dzin nauki: matematyki, fizyki, chemii, biologii, medycyny, socjologii, sztuk pię-

knych i filozofii, a także w zakresie teologicznym.140 

2 .  P o g l ą d y  n a  p o l i t y k ę  

Myśliciel turecki stroni od polityki – nie jest politykiem, ani ruch odwołujący się 

do jego idei nie jest organizacją polityczną. Nie namawiał do głosowania na jakąś 

partię, a zawsze działał jednocząco, tak aby dotrzeć do wszystkich ludzi bez po-

działów na „większość i mniejszość”. Nie oznacza to, że nie ma on kontaktu z po-

litykami, ale zawsze na zasadzie międzyosobowej a nie politycznej. 

Drugim powodem dystansu jest jego świadomość, iż islam nie jest programem 

politycznym, czy konstytucją, lecz religią. Opowiada się za demokracją jako naj-

                                                           
137 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 29. 
138 W tym miejscu można także wskazać na nieposzlakowaną opinię na temat uczciwości 

finansowej oraz skromnego, ubogiego trybu życia, jakie zawsze prowadził F. Gülen. Np. 

Helen Rose Ebaugh i Dogan Koc tak w tej kwestii o nim napisali: „Gülen sam nigdy nie 

posiadał żadnego majątku, modlił się także za swych krewnych, by pozostali ubodzy i nie 

wzbudzali tym samym podejrzeń o czerpanie korzyści z jego wpływów” – Zrozumieć 

Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 110. 
139 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 84.  
140 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 84.  
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lepszym systemem rządzenia społeczeństwa. Jednak uważa, że powinno się ją udo-

skonalać w zakresie dodawania do niej wartości duchowych.141 

3 .  P r a w o d a w s t w o  

Nigdy nie propagował wprowadzenia szariatu w znaczeniu prawno-logistycznym, 

ze względu na jego postrzeganie islamu jako religii a nie jako systemu politycz-

nego, czy społeczno-gospodarczego. Uważa się go za tradycjonalistę, jednakże 

stworzył wiele nowych pojęć, aby wyjaśnić rolę i pozycję islamu w świecie; np. 

nie dzieli świata na darul islam (domena islamu) i darul harb (domena wojny), 

lecz zamiast tego ostatniego pojęcia wprowadza określenie darul hidmah, czyli 

domena służby. Ta innowacja ma być w islamskiej jurysprudencji rewolucyjna.142 

4 .  N a c i s k  n a  e d u k a c j ę  

Uchodzi za pole największej koncentracji aktywności i myśli F. Gülena. Tu moż-

na odnaleźć najważniejsze jego idee. Podkreśla, iż sama edukacja religijna jest 

dla człowieka niewystarczająca, a z drugiej strony edukacja świecka nie zastąpi 

ducha, ponieważ człowiek potrzebuje obu tych elementów. Dlatego akcent powi-

nien być położony w edukacji na naukę jako taką i na wartości etyczne. Ruch F. 

Gülena zakłada wyłącznie szkoły świeckie, jednakże pracujący tam nauczyciele 

reprezentują bardzo mocne wartości moralne i etyczne. 

 Także w wydawanych przez ruch czasopismach można znaleźć prawdy nau-

kowe, jak i społeczno-religijne. Wskazuje to na wszechstronność myśli F. Güle-

na, który propaguje szerokie ujęcie rzeczywistości, co pozwala wychować ludzi, 

którzy będą odnajdować się we wszystkich częściach społeczeństwa.143 

5 .  P o d e j ś c i e  d o  m e d i ó w  

Szybko uświadomił sobie rolę mediów dla pozyskiwania i rozprzestrzeniania in-

formacji. Ruch odwołujący się do jego idei wydaje wiele gazet, prowadzi telewizje 

i kanały radiowe. Wszystkie te inicjatywy opierają się o dorobek F. Gülena, czyli 

unikają taniej sensacji, manipulowania faktami, oferują czytelnikom i słuchaczom 

oraz widzom platformę do dyskusji. Wśród odbiorców tych mediów nierzadko 

                                                           
141 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 85.  
142 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 85.  
143 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 85-86.  
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spotyka się ateistów lub nieTurków, co jest spowodowane otwartością tych insty-

tucji.144 

6 .  R e l a c j e  z  p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i ą  

F. Gülen jest osobą nauki i wiary, zatem nie angażuje się w biznes, jednakże 

inspiruje on wielu przedsiębiorców do angażowania się finansowego w edukację, 

media, dialog, czy pomoc socjalną. Oczywiste jest, że bez zaangażowania biz-

nesmenów jego idee pozostałyby w sferze marzeń… 

 Podkreśla on zasady uczciwej działalności biznesowej i prawej ekonomii. Je-

dnakże nigdy nie przedkładał ekonomii nad edukację i dialog, a finanse nie są dla 

niego celem.145 

7 .  D i a l o g  

Jest on podstawowym celem dla F. Gülena. Chodzi o dialog między różnymi 

wzorami tożsamości; i to zarówno o dialog międzyspołeczny (międzyklasowy), 

dialog międzykulturowy, czy dialog międzyreligijny. 

 Główne jego cechy to: zrozumienie zamiast uprzedzeń; szacunek zamiast 

gniewu i potępienia, pokój zamiast walki i wojen; czyli chodzi o dążenie do poro-

zumienia w każdej możliwej formie i we wszelki dostępny sposób. W ciągu lat 

powstało wiele instytucji promujących dialog na całym świecie.146 

8 .  R o l a  d u c h o w o ś c i  

F. Gülen nigdy nie był członkiem bractwa sufickiego, jednak odwołuje się bardzo 

często do duchowości sufickiej. Uznaje sufizm za nieodzowną część oraz wewnę-

trzny wymiar islamu i jego duszę. W celu poszerzenia swojej wiedzy i nauczania 

innych, wkłada duży wysiłek, ale także okazywać silną miłości do Boga i jego 

stworzeń, co jest najważniejszą cechą człowieka doskonałego – jego zdaniem. 

Główne źródło problemu dostrzega w ludziach, ale także w nich upatruje ich 

rozwiązanie. Esencją człowieczeństwa jest dla niego miłość w opozycji do zła      

i nienawiści. Jednak wierzy „w pracę nad sobą” – jest przekonany, że dzięki pra-

                                                           
144 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 86-87.  
145 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 87.  
146 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 87-88.  
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wości i regularnej walce z własnymi złymi skłonnościami, człowiek jest w stanie 

„dotrzeć do diamentu samego siebie”. 147 

 

6. Anonimowi autorzy „Słowa wstępnego” do jednej z książek Tureckiego Wi-

zjonera podają, iż podstawą jego posłannictwa jest swoiste łączenie dwu rodzajów 

działalności edukacyjnej: (1) nauki wiary religijnej i (2) nowoczesnego kształcenia 

naukowego, aby w ten sposób reformować świat ku dobru, poprzez działalność 

altruistyczną, dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy, a wszystko to w ce-

lu uzyskania aprobaty Boga. Jest przekonany, iż łączenie tych dwu typów eduka-

cji doprowadzi do lepszego zrozumienia przez człowieka Objawienia się ludziom 

Stworzyciela. Naucza, że p r a w d z i w a  r e l i g i a  g ł o s i :  m i ł o ś ć ,  t o l e -

r a n c j ę ,  o t w a r t o ś ć  u m y s ł u ,  w s p ó ł c z u c i e ,  c i ę ż k ą  p r a c ę ,  p o -

k ó j  o r a z  b a r d z o  w i e l e  i n n y c h  p r a k t y k ,  w a r t o ś c i  i  c n ó t ,  

k t ó r e  p r o w a d z ą  c z ł o w i e k a  d o  d o s k o n a ł o ś c i . Miliony ludzi uwie-

rzyło w jego przesłanie i zaangażowało się w wolontariat poprzez stworzone orga-

nizacje pozarządowe, w zakresie edukacji, dialogu międzywyznaniowego i mię-

dzykulturowego.148 Entuzjastami jego nauczania są dziś wiodący dziennikarze, 

uczeni akademiccy, osobistości telewizyjne, politycy oraz władze państwowe nie-

których państw, do niedawna także Turcji. Widzą w Nim autentycznego innowa-

tora i unikalnego reformatora społecznego, wielkiego myśliciela i przewodnika 

duchowego, który całe swoje życie poświecił na poszukiwanie rozwiązań głów-

nych problemów dzisiejszej ludzkości, w tym także potrzeb ducha.149   

 

7. Fundacja Dziennikarzy i Pisarzy, założona przez F. Gülena w 1994 r, tak uza-

sadnia znaczenie i potrzebę niesienia przesłania Tego Myśliciela, co także stano-

wi pewną próbę syntetyzacji Jego przesłania: (1) dziś już istnieje ogromny auto-

rytet i wpływ jego myśli na wiele milionów ludzi, tylko w samej Turcji; (2) pu-

blicznie sprzeciwia się on przemocy, terrorowi i atakom samobójczym; (3) jest 

pionierem dialogu międzyreligijnego wśród muzułmanów; (4) głosi współpracę 

cywilizacyjną; (5) akcentuje duchowy wymiar religii i wiary; (6) podkreśla har-

monię nauki i wiary; (7) uznaje wymiar intelektualny myślicieli Zachodu; (8) jest 

zwolennikiem demokracji i krytykuje transformacje religii w ideologię politycz-

                                                           
147 A. Kardaş, Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, [w] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011, s. 87.  
148 Słowo wstępne, [w:] M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 7. 
149 M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 16. 
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ną; (9) wizja i pomysły F. Gülena nie pozostały w sferze retoryki, lecz są reali-

zowane na skalę globalną jako oddolne projekty obywatelskie, szczególnie chodzi 

o edukację – zakładanie i prowadzenie bardzo licznych i rozsianych na całym 

świecie szkół gulenowskich; (10) istnieją także inne projekty poza edukacyjnymi, 

czyli w wymiarze: mediów, organizacji humanitarnych, instytucji medycznych 

itd., których podstawy tkwią w ideach i teoriach Tureckiego Wizjonera.150 

 

8. Moim zdaniem to, co jest najbardziej fascynujące w nauczaniu F. Gülena jest 

związane z jego koncepcją, projektem, czy raczej autorską wizją modelu globali-

zacji, który sprowadza się do wskazania ludziom pewnych zasad, które doprowa-

dziłyby do stworzenia jednej światowej cywilizacji, która obejmowałaby swoim 

zasięgiem całą ludzkość, czyli wszystkie rasy, narody i religie. Ta cywilizacja 

byłaby oparta na wzajemnym zrozumieniu, międzynarodowej współpracy i dialo-

gu międzyreligijnym oraz międzykulturowym. Byłaby zbudowana na pewnych 

wspólnych dla wszystkich ludzi wartościach. W tej cywilizacji panowałyby zasa-

dy tolerancji, dialogu i miłości oraz nieskrępowanego szczęścia i rozwoju ludzko-

ści. Oczywiście ta globalna cywilizacja nowej epoki nie opierała się na jakiejś 

jednej, synkretycznie stworzonej super-religii (np. buddyzmo-islamo-chrześcija-

ństwo), lecz panowałaby w niej jakaś forma pluralizmu religijnego, gdzie np. 

muzułmanie i chrześcijanie żyliby obok siebie w twórczym pokoju, szacunku        

i współpracy, co przynosiłoby korzyści wszystkim. 

 Turecki Wizjoner śmiało zapowiada nastanie tej nowej epoki, która miałaby 

się narodzić z powodu pojawienia się wśród ludzi nowej „dynamiki duchowej”, 

która byłaby zdolna do tego, aby przywrócić i odnowić długo uśpione albo ze-

pchnięte na boczny tor wartości moralne wśród ludzi. Ta „epoka tolerancji”, 

„wzajemnego zrozumienia” i „międzynarodowej współpracy” powinna pojawić 

się w XXI w. w wyniku powstania wielkiej i mocnej „dynamiki duchowej”. Ta 

epoka doprowadzi, za pomocą (1) dialogu międzynarodowego i (2) wspólnym 

wartościom do powstania jednej, obejmującej wszystkich cywilizacji.151 W tej 

nowej epoce dominowaliby nowi ludzie: nowa kobieta i nowy mężczyzna, idealni 

ludzie serca, skoncentrowani na duchu – nie na materii, na rozwoju – nie na kon-

fliktach, na szczęściu – nie na konkurencji, na walce z własnymi słabościami – 

nie na walce z drugim człowiekiem. Nowi ludzie przeciwstawialiby się złu i wal-

                                                           
150 Przedmowa: Dlaczego Fethullah Gülen?, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 4-8. 
151 M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 12; M. F. Gülen, W kierun-

ku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 19. 
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czyli ze swoją cielesnością, małostkowością i grzechem, całe swoje życie po-

święciliby Bogu i drugiemu człowiekowi. 

 Można by tu dostrzec pewne – jednak pozorne – powiazania z popularną ideą 

„New Age”, lecz w koncepcji F. Gülena nie odnajdujemy ani cienia synkretyzmu 

religijnego, czy bezpośredniej fascynacji hinduizmem, buddyzmem ani innymi 

filozofiami, czy religiami Dalekiego Wschodu. New Age głosi potrzebę lub dąży 

do stworzenia jednej synkretycznej religii, która miałaby odpowiadać – na zasa-

dzie kompromisu – wszystkim ludziom. Oczywiście w koncepcji F. Gülena jest 

obecny sufizm z powodu tego, iż Nasz Myśliciel odwołuje się do tradycji myśli 

Said Nursiego (1876-1960) najbardziej wpływowego myśliciela islamskiego XX 

w. i zwolennika sufizmu jako islamu wewnętrznego, duchowego. Jednakże te 

powiązania z Zachodnim „New Age” należy ocenić jako pozorne, a warto pamię-

tać, że klasyczna teologia chrześcijańska (katolicka i prawosławna eschatologia) 

także wskazuje na przyszłe losy świata i człowieka – przedstawia to, co wydarzy 

się przy tzw. „końcu świata”, który raczej będzie formą pewnej transformacji 

obecnego świata i stworzeniem nowego świata – „nowego stworzenia”, czego do-

kona poprzez swoją ingerencję Bóg, ustanawiając „Nową Ziemię i Nowe Niebo”: 

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 

przeminęły, i morza już nie ma. (…) Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 

wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu 

wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 

/odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: 

Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdzi-

we” (Apokalipsa św. Jana 21,1-5). Zapowiedzi tureckiego myśliciela mają jednak 

odmienny charakter niż zapowiedzi eschatologii Nowego Testamentu, gdzie 

przemiana świata jest realizowana ingerencją łaski Bożej. F. Gülen wskazuje ra-

czej na działanie człowieka, na ludzką pracę nad swoim wnętrzem – przyszła 

epoka będzie bardziej skutkiem wysiłku ludzi niż dziełem Boga. Także raczej bę-

dzie umiejscowiona w tym świecie niż w przyszłym. Chociaż oczywiście wszel-

kie ludzkie wysiłki, jeśli mają przynieść jakiś pozytywny rezultat muszą mieć 

wsparcie Boga. Bez Boga człowiek nie może czynić dobra.  

 Idee gulenowskie są przepełnione zdecydowanie optymistycznym postrzega-

niem człowieka i jego przyszłości. R. Arslan pisze, iż: „Gülen wyraża pewność, 

że rozwiązanie każdego problemu na tym świecie zależy od człowieka”.152   

                                                           
152 R. Arslan, Ruch Gülena i jego wpływ na edukację i dialog międzykulturowy i międzyre-

ligijny, Zeszyty Naukowe KUL 2013, nr 56, s. 216, https://www.kul.pl/files/102/articles 

/2013_2-3/Ramazan_Arslan.pdf (2018.01.09). 
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 Gülenowska optymistyczna wizja przyszłości – prawie raju na ziemi – może 

być mylnie i łatwo uznana za ewidentną utopię, nierealną dla człowieka, skażo-

nego grzechem pierworodnym i niedoskonałością, ale może być pewnym cennym 

kierunkowskazem dla zagubionej obecnie ludzkości i odtrutką dla pesymistycz-

nych proroków kryzysu i postępującego upadku ludzkich cywilizacji, a także 

szansą na odnowienie prawdziwej, autentycznej religijności, bowiem wizja turec-

kiego filozofa mówi o zgodnym, twórczym współżyciu obok siebie muzułmanów 

i chrześcijan. Jednoznacznie jest to konkretny projekt alternatywny wobec mod-

nej ostatnio tzw. „teorii zderzenia cywilizacji”, wieszczów destrukcji, rozpadu, 

wojny i katastrofy ludzkości. Mamy tu jednak na pewno zderzenie, ale zderzenie 

pesymistycznego obrazu rzeczywistości z tymi, którzy mają nadzieję na zmiany 

pozytywne, optymistyczne. 

 W każdym razie w i z j a  p r z y s z ł o ś c i  c z ł o w i e k a  jest jego główną 

ideą, kręgosłupem, przewodnią osią, wokół której rozmieszczone są, i której 

podporządkowane są wszystkie inne dążenia, koncepcje, projekty i pomysły tego 

filozofa. Troska F. Gülena skierowana jest na przyszłość ludzkości – świata, 

islamu – religii, Turków i innych narodów Turcji, czyli zasadniczo koncentruje 

się na przyszłości człowieka. Główna myśl – zasadnicza idea – tego wizjonera 

wybiega do przodu, pomijając teraźniejszość i jest skoncentrowana na przyszło-

ści, która jest najważniejsza dla losów człowieka. 

 To ukierunkowanie na przyszłość człowieka sprowadzić można do stwierdze-

nia, iż w centrum jego myśli i działania leży jednoznacznie c z ł o w i e k  i  j e g o  

d o b r o , w sensie indywidualnym, rodzinnym i społecznym oraz we wszelkich 

innych kontekstach. 

C z ł o w i e k  l o k u j e  s i ę  w  c e n t r u m  m y ś l i  i  d z i a ł a ń  p r a k -

t y c z n y c h  G ü l e n a  i  j e g o  r u c h u , a to jednoznacznie wywodzi się z jego 

niezachwianego przekonania o wrodzonej wartości człowieka, albowiem dla 

niego człowiek to prawdziwe „dzieło sztuki wykonane ręką Miłosiernego Boga    

i będące odbiciem jego Łaski”, zaś m i ł o ś ć  j e s t  p r z e z  n i e g o  u w a ż a n a  

z a  p o w ó d  i s t n i e n i a  c a ł e g o  w s z e c h ś w i a t a .153  

Jednak takie rozumienie człowieka nie odrywa go od Boga, ponieważ odnosi 

się zawsze i bezpośrednio do uznania istnienia Boga i do potrzeby, aby człowiek 

był Bogu podporządkowany i poddany we wszystkim. W tym sensie nauczanie F. 

Gülena wolne jest od arbitralnych, apriorycznych, własnych pomysłów, oderwa-

nych od rzeczywistości; idee Tureckiego Myśliciela nie przypominają ideologii 
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Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 30. 
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albo utopii. Owszem F. Gülen chce zmienić na lepsze świat, dąży do stworzenia 

nowego świata, dlatego idealny człowiek przyszłości będzie dążył nieustannie do 

stworzenia nowego, idealnego świata, ale zaczynać będzie od pracy nad sobą, nad 

eliminowaniem swoich wad, nad przemianą swojego wnętrza. 

Trudno zgodzić się z tezą, że centralną ideą Tureckiego Filozofa jest eduka-

cja, lub dialog, tolerancja, pokój albo służba, promocja wartości itd. (choć oczy-

wiście te kategorie często przeplatają się w jego wizji, ale pełnią tam rolę służeb-

ną, podrzędną). Powierzchownie może się tak wydawać, ale głębsza analiza od-

krywa coś innego. Okazuje się, iż centralną ideą F. Gülena jest k o n c e n t r a c j a  

n a  p r z y s z ł o ś c i ,  a  s z c z e g ó l n i e  n a  c z ł o w i e k u  p r z y s z ł o ś c i ,    

a dokładniej na kreowaniu wzorcowej, idealnej wizji człowieka XXI w. i następ-

nych, które to czasy mogłyby stać się epoką odnowy moralnej człowieka i du-

chowości.  

Rację ma Edyta S. Dzwonkowska tak właśnie określając główne idee F. Gü-

lena: „Fethullah Gülen skupia się na kreowaniu wizji XXI w.”154. Aby jednak od-

nowa moralna i duchowa człowieka mogła zaistnieć musi nastąpić wzajemne 

zrozumienie, tolerancja, dialog i promowanie wartości – to nieodzowne źródła 

przyszłej cywilizacji.155 Jednak aby ta wizja przyszłości stała się realna potrzeba 

spełnienia wielu czynników: m.in. edukacji, dialogu (społecznego, międzykultu-

rowego, międzyreligijnego), tolerancji, wolności religijnej, poszanowania praw 

ludzi, promocji wartości duchowych, demokracji, zaprzestania przemocy, jednak-

że są to tylko środki do osiągnięcia celu – odnowionej, moralnie i duchowo ludz-

kiej cywilizacji.  

 Podobnie ocenia główną ideę gulenowską Renata M. Sigva, pisząc o wzorco-

wym człowieku przyszłości: „Jedną z zasadniczych i przede wszystkim przycią-

gających uwagę cech wizji edukacji według Gülena jest wychowanie człowieka 

wzorcowego, zdolnego do myślenia w sposób pokojowy, ogólnoświatowy. Tu-

recki uczony dokonuje swoistej reinterpretacji islamskiego rozumowania, celnie 

dopasowując je do współczesności, tak że czyni z owych rozważań nowy, po-

trzebny muzułmański dyskurs”.156  

                                                           
154 E. S. Dzwonkowska, Prawa człowieka w islamie. Poglądy M. Fethullaha Gülena, Nurt 

SVD 2016, nr 1, s. 131, http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2016.pdf (2018.01.11). 
155 E. S. Dzwonkowska, Prawa człowieka w islamie. Poglądy M. Fethullaha Gülena, Nurt 

SVD 2016, nr 1, s. 131, http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2016.pdf (2018.01.11). 
156 R. M. Sigva, Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego, Paedagogia 

Christiana 2015, nr 36, s. 121, 

 http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.028/8687 

(2018.01.09). 
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Nie ma cienia wątpliwości, iż Turecki Myśliciel swoje główne zainteresowa-

nie koncentruje na człowieku przyszłości. Powiązane jest to bardzo silnie z jego 

nadzieją i zaufaniem, które pokłada w tym, że Boża Opatrzność obroni ludzkość, 

jednakże wykonawcą tej Woli Bożej, czyli ocalenia ludzkości, jako społeczeń-

stwa i cywilizacji będzie sam człowiek w postaci przyszłego „złotego pokolenia”, 

czyli „spadkobierców ziemi”. Ten przyszły wzorcowy człowiek, czy wzorcowe 

pokolenie, które ocali ludzkość, będzie ukształtowane przez zgodne wartości du-

chowe/religijne i naukowe na drodze edukacji.  

 Rodzi się nieodparte pytanie: z czego wynika ta koncentracja Tureckiego Wi-

zjonera na idei przyszłości i na człowieku przyszłości? Co jest jej fundamentem? 

Jest to niezakłócona, pewna i silna wiara F. Gülena w Boga i w Jego opiekę nad 

ludzkością, opiekę, która także niezawodnie będzie ochraniać ludzkość w przy-

szłości. Turecki Myśliciel jest podporządkowany Bogu, jest w pełni sługą Boga     

i te wartości przekazuje swoim uczniom i naśladowcom. 

 Tak wiec zasadnicza myśl F. Gulena jest u k i e r u n k o w a n a  n a  p r z y -

s z ł o ś ć ,  a  d o k ł a d n i e j  n a  c z ł o w i e k a  p r z y s z ł o ś c i , który zbuduje 

– z Bożą aprobatą i pomocą – nowy świat. 
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Słowo wstępne, [w:] M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007. 
Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015. 
 
Abstrakt 

Tekst przedstawia kilka prób naukowego zsyntetyzowania idei i nauczania F. Gülena. B J. Caroll ana-
lizuje strukturę myśli Tureckiego Wizjonera w kontekście Kanta, Platona, Milla i Sartre’a oraz Kon-
fucjusza, porządkując poruszane zagadnienia według ciągu pięciu elementów: (1) wartość i godność 
człowieka, (2) wolność, (3) idealny człowiek, (4) edukacja i (5) odpowiedzialność, natomiast ta 
ostatnia na powrót odnosi się do wartości i godności człowieka. E. Sakowicz – rozważa filozofię tego 
autora – w trzech płaszczyznach: (1) antagonizm między religią a nauką, (2) dialog międzyreligijny, 
(3) refleksja o polityce, prawodawstwie i pokoju. G. Barton, ujmuje praktyczne kierunki działań F. 
Gülena, w trzy filary: (1) dialog – pragnienie porozumienia, (2) edukacja – miłość do nauki, (3) służba 
– potrzeba pomagania. D. Pratt wyprowadza z tekstów Tureckiego Myśliciela siedem głównych ele-
mentów: (1) rozróżnienie wartości podstawowych: miłość, pokój, przebaczenie i tolerancja – od war-
tości drugorzędnych, którym jest np. dżihad; (2) zasadnicza perspektywa to intencje; (3) nieodłączny 
element to: tolerancja; (4) dialog inspirowany miłością Boga; (5) istota religii to: pojednanie; (6) in-
terpretacja Koranu w kontekście historycznym; (7) rola idżtihadu (dedukcji) w staraniu o dialog. Na-
tomiast A. Kardaş mówi o ośmiu głównych punktach w jego nauczaniu (aktywność intelektualna, 
poglądy na politykę, prawodawstwo, nacisk na edukację, podejście do mediów, relacje z przedsiębior-
czością, dialog, rola duchowości). Fundacja Dziennikarzy i Pisarzy podejmuje również pewną próbę 
syntetyzacji przesłania Tureckiego Wizjonera: (1) ogromny autorytet i wpływ jego myśli na wielu 
muzułmanów; (2) sprzeciwia się on przemocy, terrorowi i atakom samobójczym; (3) jest pionierem 
dialogu międzyreligijnego wśród muzułmanów; (4) głosi współpracę cywilizacyjną; (5) akcentuje du-
chowy wymiar religii i wiary; (6) podkreśla harmonię nauki i wiary; (7) uznaje wymiar intelektualny 
myślicieli Zachodu; (8) jest zwolennikiem demokracji i krytykuje transformacje religii w ideologię 
polityczną; (9) ta wizja i pomysły nie są tylko teorią, lecz są realizowane na skalę globalną jako 
oddolne projekty obywatelskie, szczególnie chodzi o edukację – zakładanie i prowadzenie bardzo li-
cznych i rozsianych na całym świecie szkół; (10) istnieją także inne projekty poza edukacyjnymi, w wy-
miarze: mediów, organizacji humanitarnych, instytucji medycznych itd., których podstawy tkwią w ide-
ach i teoriach Tureckiego Wizjonera. 
 Według autora artykułu to, co jest najbardziej fascynujące w nauczaniu F. Gülena jest jego ukie-
runkowanie na przyszłość, a dokładniej na człowieka przyszłości („nowy człowiek”), który zbuduje – 
z Bożą pomocą – „nowy świat”, gdzie zapanuje jedna, globalna cywilizacja miłości, moralności i to-
lerancji. 
 
Abstract 

The text presents several attempts of scholarly synthesis concerning the ideas and teaching of F. 
Gülen. B. J. Caroll analyses the structure of Turkish Visionary’s thought in the context of Kant, Plato, 
Mill and Sartre as well as Confucius, grouping discussed issues according to five elements: (1) a value 
and dignity of man, (2) freedom, (3) a perfect man, (4) education and (5) responsibility; however, the 
last one refers again to a value and dignity of man. E. Sakowicz – studies the philosophy of that author  
– on three levels: (1) antagonism between religion and science, (2) interreligious dialogue, (3) reflec-
tion on politics, legislation and peace. G. Barton, treats practical directions of activities made by F. 
Gülen, as three pillars: (1) dialogue – desire for agreement, (2) education – love for science, (3) ser-
vice – need to help others. D. Pratt takes from the texts of Turkish Visionary seven main elements: (1) 
differentiation between the fundamental values: love, peace, forgiveness and tolerance – and second-
ary values, as e.g.: jihad; (2) intentions are the basic perspective; (3) tolerance is an essential element; 
(4) dialogue inspired by the love of God; (5) the essence of religion is: reconciliation; (6) interpreting 
Quran in historical context; (7) the role of ijtihad (deduction) in the efforts for dialogue. However, A. 
Kardaş speaks about eight main points in his teaching (intellectual activity, views on politics and 
legislation, emphasis on education, attitude towards the media, relations with business sphere, dia-
logue, the role of spirituality). Foundation of Journalists and Writers also attempts to synthetise the 
message of Turkish Visionary: (1) great authority and impact of his thought on many Muslims; (2) he 
opposes violence, terrorism and suicidal attacks; (3) among Muslims he is a pioneer of interreligious 
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dialogue; (4) he preaches cooperation of civilisations; (5) he accents spiritual dimension of religion 
and faith; (6) he emphasises harmony of science and faith; (7) he recognises intelectual dimension of 
the Western thinkers; (8) he favors democracy and criticises transformation of religion into political 
ideology; (9) that vision and ideas are not only a theory, because they are put into practice on the 
global scale as the bottom-up civic projects, especially in the sphere of education – forming and 
leading many schools scattered in the whole world; (10) there are also other projects, not only educa-
tional, but in the dimension of: media, humanitarian organisations, medical institutions, etc., based on 
the ideas and theories of Turkish Visionary.   
 According to the author of this article the most fascinating aspect of F. Gülen’s teaching is his 
orientation on future, namely the future man („the new man”) who will build – with God’s help – „the 
new world” with one, global civilisation of love, morality and tolerance. 
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Miłość jako ważna kategoria islamskiej teologii M. Fethullaha Gülena 

Love as the Important Cathegory of M. Fethullah Gülen’s Islamic Theology  

 

 

Jednym z ważniejszych elementów nauczania F. Gülena jest pojęcie miłości. Zaj-

muje ona bardzo ważne miejsce w jego rozważaniach; co posiada wpływ na jego 

koncepcję Boga, religii, człowieka, świata itd. Dlatego ważne jest, aby dokładnie 

przeanalizować jak rozumie on ten fenomen. 

 

Definicja miłości według F. Gülena 

Turecki Myśliciel uważa, iż miłość jest „jedną z najbardziej podstawowych kwe-

stii”157 i najbardziej fundamentalną i uniwersalną wartością. Jest najważniejszym 

składnikiem każdego istnienia oraz największą siłą, która jest w stanie przezwy-

ciężyć wszystko,158 a Bóg nie stworzył silniejszej relacji ponad miłość – jest to 

„łańcuch spajający ludzi ze sobą”.159  

 Podaje zasady miłości: „Żarliwa tęsknota jest najwyższym stanem dla kocha-

jącego, a zagubić się w pragnieniach i życzeniach tego, kogo się kocha, to najbar-

dziej nieosiągalny cel. Miłość opiera się na podstawowych zasadach, takich jak: 

skrucha, czujność, cierpliwość. Po ich urzeczywistnieniu wymagane są: samosta-

nowienie, podobieństwo, miłość, tęsknota oraz inne zasady po to, aby zasłużyć na 

to, o czym wyżej była mowa”.160 Próbuje także połączyć treść znaczenia miłości 

z ludzką doskonałością, duchowością i wiarą, oraz przedstawia tragiczne konse-

kwencje jej braku: „Miłość wynosi na szczyty każdą duszę, która ją przyjmie       

i przygotowuje ją na podróż do wieczności. Dusze, które były w stanie nawiązać 

                                                           
157 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 30. 
158 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 25. 
159 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 27. 
160 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 40. 
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kontakt z wiecznością, poprzez miłość są w stanie inspirować inne dusze tym, co 

pochodzi z wieczności. Poświęcają swoje życie temu świętemu obowiązkowi, na 

rzecz którego pokonują każdy rodzaj trudności. Tak jak wymawiają słowo «mi-

łość» wraz ze swoim ostatnim oddechem, tak też oddychać będą miłością, gdy 

powstaną w dniu sądu. Dla dusz bez miłości niemożliwym staje się wzniesienie 

się ponad horyzont ludzkiej doskonałości. Nawet gdyby one żyły setki lat, nie 

postąpiłyby na ścieżce wiodącej ku doskonałości. Ludzie pozbawieni miłości ze 

względu na to, iż zaplątali się w sieci egoizmu, nie są w stanie kochać nikogo 

innego poza samym sobą, więc umierają nieświadomi miłości, która jest głęboko 

zaszczepiona w każdej żywej istocie”.161 

 Turecki Teolog stara się zobrazować pojęcie miłości za pomocą ciekawych 

przykładów: „W miłości nawet niewielka skłonność wyobraźni kochającego do 

kogoś lub czegoś innego niż sam ukochany oznacza koniec miłości. Taka skłon-

ność jest zakazana. Miłość trwa tak długo, jak długo ukochany widzi ukochanego 

we wszystkim, co znajduje się wokoło niego, a każde piękno i doskonałość darzy 

szacunkiem jako przejawy ukochanej osoby. Jeśli to przestaje być istotą miłości, 

miłość umiera. Kochający nie wyobrażają sobie żadnego sprzeciwu wobec uko-

chanego, nieważne jak bardzo niewielkiego. Nie mogą znieść tego, aby ukochany 

był zasłonięty przez coś, co sprawia, że zostaje zapomniany. Ponadto zakochani 

za daremne uznają każde przemówienie, które nie dotyczy ukochanego. Podobnie 

za niewdzięczność i nielojalność uznają każdy czyn, który nie jest z nim powią-

zany. Miłość oznacza przywiązanie serca i siłę woli skłaniające się ku ukochane-

mu. Miłość to także uczucia oczyszczone z czegokolwiek lub kogokolwiek inne-

go niż ukochany. W miłości wszystkie zmysły i sfery kochającego są zwrócone 

ku ukochanemu. Każdy akt kochającego odzwierciedla ukochanego: jego serce 

zawsze bije z tęsknoty za ukochanym, język nieustannie wypowiada jego imię, a oczy 

otwierają się i zamykają mając przed sobą jego obraz. Kochający ożywa, gdy do-

strzega ślady ukochanego w wiejącym wietrze, padającym deszczu, szemrzącym 

strumyku, szumiącym lesie, nadchodzącym poranku i zapadającej nocy. Staje się 

radosny, gdy widzi piękno ukochanego we wszystkim dookoła siebie. Staje się 

ożywiony, gdy odczuwa jego oddech w każdej bryzie. Jęczy natomiast ze smutku, 

gdy słyszy sporadyczne wyrzuty z jego strony. Kochający, obudzony przez znaki 

ukochanego o świcie, odnajduje siebie zatopionego w powodzi ognia. Oboje się 

w nim spalają i nigdy nie chcą uciekać z tego słodkiego «piekła». Są niczym 

wulkany gotowe do erupcji, a ich jęki są jak lawa, która pali wszystko to, czego 

tylko dotknie. (…) Miłości nie można wyrazić słowami. Miłość jest pewnym 

                                                           
161 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 25. 
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stanem emocjonalnym, który może być zrozumiany tylko przez osobę kochającą. 

Kochający są pod wpływem wzajemnej miłości, podziwu i szacunku. Tylko trą-

ba, która ogłosi dzień zmartwychwstania, przywiedzie ich do rozsądku. Tylko 

prawdziwa miłość zakończy ból spowodowany ulotnym życiem, a także pomoże 

ugasić «płomienie», w których «spalają się» nią dotknięci. Prawdziwa miłość 

wyleczy wszystkie bóle i choroby, nawet te pozornie nieuleczalne. Odpowie też 

na wołania współczesnego świata”.162  

Dzisiaj wszyscy ludzie i cały świat potrzebuje miłości, tak jak potrzebujemy 

powietrza i wody: „W tych jakże ponurych i niepomyślnych czasach, gdy nasze 

serca przytłacza wrogość, gdy nasze dusze chorują, a nienawiść i antagonizm 

wymknęły się spod kontroli, oczywiste jest, że miłości oraz łaski potrzebujemy 

jak wody i powietrza. W y d a j e  s i ę ,  ż e  z a p o m n i e l i ś m y  o  m i ł o ś c i . 

Co więcej, współczucie jest słowem rzadko używanym. Nie mamy miłosierdzia 

dla siebie nawzajem ani miłości dla innych. Nasze współczucie wygasło, serca 

zastygły, a horyzonty w wyniku wrogości stały się czarne jak smoła. Z tego po-

wodu wszystko i wszystkich widzimy w ponurych barwach”.163 Turecki Autory-

tet stwierdza, że w zasadzie zapomnieliśmy o miłości, dlatego panuje na świecie 

wrogość i pesymizm! 

Oczywiście miłość to nie tylko uczucie w stosunku do osoby o płci przeciw-

nej: „Prawdziwej miłości nie należy mylić z uczuciem, jakie odczuwa się do osób 

płci przeciwnej. Taka miłość, pomimo tego iż czasem przekształca się w miłość 

prawdziwą, jest niewystarczająca, tymczasowa i nie posiada wrodzonej wartości”.164 

Korzystając ze swoich zdolności poetyckich stara się opisać wagę i wszech-

moc miłości: „(…) słońce zawiera w swoim wizerunku odbicie miłości; woda 

paruje, wznosząc się ku temu odbiciu, i kiedy już skondensuje się wystarczająco 

wysoko, jej krople radośnie opadają na ziemię na skrzydłach miłości. Następnie 

tysiące kwiatów wybuchają miłością, ofiarowując uśmiech swemu otoczeniu. Kro-

ple rosy na liściach połyskują miłością i drżą z radości. Owce i jagnięta meczą     

o miłości, a ptaki i pisklęta szczebiocą o niej, tworząc miłosny chór. Każda istota 

wraz ze swoją własną symfonią uczestniczy w wielkiej orkiestrze miłości we 

wszechświecie oraz stara się zademonstrować – poprzez wolną wolę lub przez 

usposobienie – aspekt głębokiej miłości, którą odnaleźć można w istnieniu”.165 

                                                           
162 M. F. Gülen, Perły Mądrości, Warszawa 2017, s. 34-35. 
163 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 32. 
164 M. F. Gülen, Perły Mądrości, Warszawa 2017, s. 35. 
165 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 
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„Miłość jest eliksirem. Człowiek żyjący miłością jest przez nią uszczęśliwiany 

oraz uszczęśliwia miłością wszystkich dookoła. W słowniku ludzkości miłość 

oznacza życie; czujemy i odbieramy siebie nawzajem za pośrednictwem miłości. 

(…) Bez miłości, która podtrzymuje życie i dostarcza świeżości, ziemia byłaby 

niczym więcej jak tylko rumowiskiem. Dżiny i ludzie posiadają swych sułtanów; 

pszczoły, mrówki oraz termity mają swoje królowe; istnieje tron dla nich wszyst-

kich. Królowie i królowe dochodzą do władzy różnymi drogami, by następnie 

zasiąść na swych tronach. Miłość jest sułtanem, który króluje w naszych sercach, 

nie stosując przy tym przemocy. Język, usta, oczy oraz uszy mają wartość tylko 

wtedy, gdy kroczą pod banderą miłości, ponieważ liczy się w nich tylko miłość. 

Serce, świątynia miłości, jest bezcenna ze względu na uczucie, które w sobie 

zawiera. Można zdobywać fortece bez rozlewu krwi, powiewając jedynie u ich 

wrót sztandarami miłości. Podbijani przez wojowników miłości, sułtani stają się 

żołnierzami miłosierdzia. Zostaliśmy wychowani w atmosferze, w której nasze 

oczy doświadczały zwycięstw miłości, a dźwięk jej bębnów rozbrzmiewał w na-

szych sercach. Kiedy dostrzegamy powiewającą flagę miłości, nasze serca biją     

z ekscytacji. (…). Miłość daje nam ciepło podczas mrozów, jest też naszą oazą, 

gdy toniemy w upale. (…). Jeśli pośród wszelkich blaknących ozdób tego życia 

istnieje piękno, które zachowało swe bogactwo i urok, to jest nim również miłość. 

Wśród narodów i społeczeństw tego świata nie istnieje nic bardziej rzeczywistego    

i trwałego ponad miłość. Gdziekolwiek słyszy się dźwięk miłości cieplejszy i deli-

katniejszy od kołysanki, wszelkie inne głosy oraz instrumenty cichną, by połączyć 

się wspólnie w milczącej zadumie nad jej najbardziej melodycznym tonem”.166 

F. Gülen zwraca uwagę także na pewną cechę miłości: „Gdy tylko miłość ro-

zbiła swoje okazałe namioty w dolinach serca, wszystkie przeciwne zdarzenia wy-

dają się być tym samym: pokój – niepokojem, błogosławieństwo – niedolą, żar – 

słodyczą, komfort – dyskomfortem, poczucie winy – przyjemnością. Wszystkie 

one wydają ten sam dźwięk i zdają się tak samo wyglądać. W rzeczy samej, dla 

kochających serc cierpienie nie różni się od przyjemności. Ono jest dla nich le-

karstwem, więc piją ból i udrękę tak samo, jak piją z rzek nieba. Bez względu na 

to, jak bardzo zapamiętałe stają się czas i różnorakie wydarzenia, serca te tkwią 

niezachwiane z głębokim poczuciem lojalności. Z oczami wpatrzonymi w drzwi 

mające się za chwilę otworzyć, ludzie, do których należą te serca, czają się, by 

powitać pewne przejawy oraz dobroć obecne w różnych aspektach”.167 

                                                           
166 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 

27-28. 
167 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 39. 
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Dodaje, iż jeśli jest coś czystego i nietkniętego w naszym skażonym świecie, 

gdzie zło jest wszechobecne, to tym czymś jest właśnie miłość.168 Tylko miłość 

jest zdolna powstrzymać zło i szatana: „Jedyną magią, jedynym zaklęciem mogą-

cym powstrzymać szatańskie sztuczki jest miłość”.169  

 

Miłość i ludzkość 

F. Gülen dostrzega także miłość pomiędzy ludźmi: „Tak w naturze, jak i pomię-

dzy ludźmi odczuwalny jest silny powiew miłości. Jeśli w społeczeństwie istnieje 

waluta nietracąca na swej wartości, to zdecydowanie jest nią miłość, przy czym 

prawdziwa wartość kryje się w niej samej”.170 

Turecki Nauczyciel używa pojęcia miłości, aby wskazać czym jest „istota 

człowieczeństwa”: „Miłość sprawia, że zapominamy o naszym własnym istnie-

niu. Ona unicestwia nasze istnienie w istnieniu ukochanego. Miłość od tego, kto 

kocha, wymaga pragnienia ukochanego. Oznacza poświęcenie się mu bez ocze-

kiwania czegokolwiek w zamian, a także całkowite oddanie się pragnieniom uko-

chanego. Moim zdaniem jest to istota człowieczeństwa”.171 Miłość jest najsilniej-

szą więzią łączącą stworzenia.172 „Najmocniejsze więzi pomiędzy jednostkami,   

w rodzinie, społeczeństwie i narodzie oparte są na miłości”.173 

 Rola miłości w istnieniu człowieka jest zasadnicza: „Związaliśmy się z miło-

ścią tak mocno, że nasze życie stało się całkowicie od niej zależne i ostatecznie 

poświęciliśmy miłości nasze dusze. Żyjemy z miłością i umieramy z miłością.     

Z każdym oddechem odczuwamy to całym naszym jestestwem”.174 Podkreśla zna-

czenie miłości dla człowieka: „Miłość waży więcej niż najczystsze złoto. Złoto       

i srebro mogą tracić na swej wartości na różnych rynkach, jednak wrota miłości 

pozostają zatrzaśnięte dla pesymizmu i nic nie jest w stanie zaburzyć jej we-

wnętrznej harmonii oraz stabilności. (…) Działanie z udziałem dóbr doczesnych 

przynosi pewne skutki, choć istnieją zarazem problemy, które są rozwiązywane 

jedynie za pomocą duchowych narzędzi miłości. Żadna wartość na tym świecie 

nie może konkurować z miłością. Złoto, srebro, cenne monety czy jakikolwiek 

inny wartościowy przedmiot niemal zawsze przegrywają w maratonie, w którym 

                                                           
168 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 27. 
169 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 28. 
170 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 28. 
171 M. F. Gülen, Perły Mądrości, Warszawa 2017, s. 33. 
172 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 27. 
173 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 30. 
174 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 27. 
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udział biorą ludzie oddani miłości. Przychodzi w końcu dzień, kiedy pomimo 

wszelkich splendorów, pomimo wystawnego stylu życia władców tego świata, 

ich skrzynie stają się puste, a ich żar i ogień wygasa. Jedynie światło miłości 

płonie wiecznie, rozświetlając nasze serca oraz dusze”.175  

Wskazuje na potęgę, siłę ludzkiej miłości: „Miłość jest zakorzeniona w sercu 

człowieka tak głęboko, że wielu ludzi opuszcza dla niej swoje domy, wiele rodzin 

się rozpada, a na każdym kroku Madżnun z miłością wzdycha i tęskni do swojej 

Lajli176. Ci, którzy nie byli w stanie odkryć w sobie miłości nierozerwalnie zwią-

zanej z ich istnieniem, patrzą na jej przejawy jak na symptomy szaleństwa. (…) 

Matka, która jest zdolna umrzeć dla dobra swego dziecka, staje się bohaterką 

miłości; ludzie, którzy poświęcają swoje życie dla szczęścia innych, są określani 

mianem «dzielnych wyznawców», a ci, którzy żyją i umierają dla ludzkości, są 

uwieczniani pod postacią pomników nieśmiertelności, godnych swego miejsca    

w ludzkich sercach. W rękach tych bohaterów miłość staje się magicznym eliksi-

rem przezwyciężającym każdą przeszkodę oraz kluczem otwierającym każde 

drzwi. Ci, którzy posiadają taki eliksir i klucz, prędzej czy później otwierają bra-

my do wszystkich części świata oraz wszędzie rozsiewają woń pokoju, trzymając   

w swych dłoniach «kadzielnice» miłości. Najprostszą drogą do ludzkiego serca 

jest droga miłości, droga proroków”.177 Miłość jest tak mocna, że przezwycięża 

każdą przeszkodę, dla idei pokoju. Miłość gasi piekło, przełamuje zaklęcia; tak 

naprawdę jest silniejsza od pocisków i wszelkiej broni: „Potęga miłości była 

wystarczająco silna, by przełamać zaklęcia (…), a także wystarczająco skuteczna, 

by ugasić ogień piekieł. Stąd też nie ulega wątpliwości, że osoba uzbrojona w mi-

łość nie potrzebuje żadnego innego oręża. W rzeczywistości miłość jest wystar-

czająco potężna, by powstrzymać pociski czy nawet kule armatnie”.178 

Miłość jest przekazywana następnym pokoleniom: „Kiedy rodzi się dziecko, 

witane jest z miłością i dorasta w ciepłej atmosferze pośród czułych i kochają-

cych dusz. Nawet, jeśli nie może ono cieszyć się taką samą miłością w później-

szych etapach swego życia, zawsze na nią czeka i podąża jej śladem”.179 

Turecki Autorytet charakteryzuje rolę miłości w życiu ludzi: „Miłość jest naj-

bardziej zasadniczym elementem każdej istoty, promieniującym światłem, wielką 

                                                           
175 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 28. 
176 Laja i Madżnun są legendarnymi, symbolicznymi modelami kochanków w literaturze 

Bliskiego Wschodu. 
177 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 26. 
178 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 29. 
179 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 25. 
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mocą, która jest w stanie odeprzeć i pokonać każdą siłę. Uwzniośla każdą duszę, 

która ją podejmuje, i przygotowuje ją do podróży w wieczność. Ci, którzy mają 

kontakt z wiecznością poprzez miłość, starają się zarazem zaszczepić we wszyst-

kich innych duszach to, co otrzymują od wieczności. Poświęcają swe życie tej 

świętej powinności i wytrzymują z jej powodu każdą trudność. Tak, jak mówią 

„miłość” przy swym ostatnim tchnieniu, tak też będą oddychać miłością przy 

zmartwychwstaniu w Dniu Sądu. Altruizm, będący tak bardzo wzniosłym uczu-

ciem ludzkim, rodzi miłość. Ten, kto posiada największy udział w miłości, jest 

największym bohaterem ludzkości, wykorzenił bowiem w sobie wszelkie uczucia 

nienawiści i urazy. Bohaterowie żyją nawet po śmierci. Te wzniosłe dusze, które 

codziennie zapalają nową, pełną światła latarnię w swym wewnętrznym świecie, 

oraz czynią swe serca źródłem miłości i altruizmu, są przez ludzi kochani i wy-

czekiwani. Otrzymują prawo życia wiecznego od tego Najwyższego Sędziego. 

Ich śladów nie zetrze nawet śmierć i Dzień Sądu. Miłość, najbardziej bezpośred-

nia droga do ludzkiego serca – jest także drogą Proroka. Ci, którzy nią kroczą, nie 

zostaną odrzuceni. A jeśli nawet ktoś na tym świecie ich odrzuca, to wielu więcej 

wita ich z otwartymi ramionami”.180 

Miłość to także droga wiodąca człowieka do doskonałości: „Miłość jest naj-

bardziej bezpośrednią i najbezpieczniejszą ścieżką wiodącą człowieka do dosko-

nałości”.181 Rysuje, iż „najbardziej charakterystyczną cechą duszy przepełnionej 

wiarą jest miłość, która wyraża się w czynach pełnych miłości, a także uczucie 

wrogości wobec wszystkich uczynków, w których obecna jest wrogość. Niena-

wiść do wszystkiego jest oznaką szaleństwa lub opętania przez Szatana”.182    

Pozytywnie określa osoby, które „szerząc miłość nie pozostawiły w swoim 

słowniku najdrobniejszego nawet miejsca dla takich słów jak: nienawiść, niechęć, 

gniew, spisek, nigdy nie oddali się wrogości, nawet jeśli miałoby to oznaczać dla 

nich ryzykowanie życiem. Ich głowy są pokornie pochylone oraz przepełnione 

miłością, gdyż nigdy nie zaznały niczego poza nią. Kiedy oni powstają, uczucia 

wrogości próbują szukać nieba, w którym mogłyby się skryć, a nienawiść z za-

zdrością usuwają się przed powiewem miłości”. 183  

                                                           
180 M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 54-55; M. F. Gülen, W kie-

runku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 26. 
181 G. Barton, Fethullaha Gülena wkład w pokój na świecie i dialog międzyreligijny, [w:] 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 21. 
182 M. F. Gülen, Perły Mądrości, Warszawa 2017, s. 96-97; M. F. Gülen, W kierunku glo-

balnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 54-55; M. F. Gülen, Wartości         

i poglądy Gülena, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 38. 
183 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 28. 
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Negatywnie zaś wypowiada się o tych, którzy nienawidzą tolerancji, gardzą 

dialogiem184, a także o osobach, które dodają Bogu towarzyszy i bałwochwal-

cach.185 Przytacza: „Jedynie ludzie pełni nienawiści, gniewu, a także wrogości 

opierają się i walczą z miłością. Jak na ironię, lekarstwem dla ich dusz jest wła-

śnie miłość”.186 Jasno ocenia ludzi pod względem tego czy kierują się miłością, 

czy też nie: „Jakże szczęśliwi są ci, którzy podążają ścieżką miłości! A z drugiej 

strony, jakże godni pożałowania są ci, którzy wiodą życie «głuchych i ślepych», 

nieświadomi głębokiej miłości, która w nich drzemie! O Boże, Najwspanialszy! 

Dziś, kiedy nienawiść i żal rozciągają się wszędzie jak płaty ciemności, znajdu-

jemy schronienie w Twej nieskończonej miłości i prosimy przed Twymi drzwia-

mi, błagając Cię, abyś serca niegodziwych i bezlitosnych niewolników wypełnił 

miłością i ludzkimi uczuciami!”.187 

Wzywa także: „Zwracaj uwagę i bądź świadomy wszelkich zachowań, które 

rodzą w tobie miłość do innych. Pamiętaj, że utrzymywanie takiego sposobu 

postępowania sprawi, iż będziesz przez nich kochany. Zawsze postępuj w sposób 

przyzwoity, bądź czujny. (...) Podsumowując: by bronić swych osiągnięć, honoru 

oraz miłości, kochaj w imię Prawdy, pogardzaj w imię Prawdy, bądź otwarty 

naprawdę”.188 Z drugiej strony pisze, iż: „(…) w celu zachowania powagi, honoru 

i miłości kochaj w imię Prawdy, nienawidź w imię Prawdy oraz bądź otwarty ku 

Prawdzie”.189 

Co interesujące, F. Gülen wskazuje na dwa rodzaje miłości, której typy są zu-

pełnie odmienne: „(…) niewierzący kochają ludzi, jakby kochali Boga, podczas 

gdy wierzący kochają ich właśnie za sprawą Boga. Te dwa sposoby i motywy 

miłości są całkowicie różne. Miłość zorientowana na Boga, doświadczana przez 

wiarę oraz modlitwę, jest przypisana do idealnych wierzących. Natomiast miłość 

przyziemna i cielesna, oparta na samowoli, a także na «ja» nakazującym zło, 

stanowi manifestację grzechu i nieposłuszeństwa, które są ukryte w ludzkiej natu-

rze. Z kolei miłość Boga i jej wyrazy ze strony tych, którzy Go kochają, są jak 

święty napój, którego chciałyby skosztować anioły. Jeśli ta miłość urasta do tego 

stopnia, że kochający porzuca wszystko – to, co materialne i to, co duchowe – dla 
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Ukochanego, nic nie pozostawiając dla siebie, wówczas polega ona wyłącznie na 

rozważaniu i rozpamiętywaniu w swym sercu o Ukochanym. Serce obwiązuje się 

tym rozważaniem i konsekwentnie wybija rytm uderzeń tam, gdzie oczy łzami 

wyrażają miłość”.190  Mówi tu o: (1) miłości ateistów, czyli tej przyziemnej i cie-

lesnej, samowolnej, egoistycznej, prowadzącej do zła, czyli grzechu i nieposłu-

szeństwa Bogu, i (2) miłości osób wierzących w Boga, gdzie idealnie wierzący 

porzuca wszystko dla Boga-Ukochanego i nic nie pozostawia dla siebie ani tego, 

co materialne, ani tego, co duchowe – koncentruje się tylko na myśli o Bogu-

Ukochanym.    

 

Miłość i Bóg 

Źródłem miłości jest oczywiście Bóg: „Miłość Boga jest istotą wszystkiego, sta-

nowi także najbardziej niepokalane i najczystsze źródło każdej miłości”.191 Skoro 

Bóg jest stworzycielem całego świata materialnego i duchowego, to także musi 

być Twórcą miłości. 

To właśnie „miłość jest przyczyną egzystencji oraz jej istotą (…) wszystko we 

wszechświecie jest dziełem Boga”, a „Bóg stworzył świat jako przejaw miłości 

do stworzeń”.192 A więc F. Gülen naucza, że świat został stworzony przez Boga     

z powodu miłości. Podkreśla, że „stworzenie miało miejsce w wyniku rozpalenia 

knota świecy miłości, zarzewia poznania oraz świadomości. Gdyby Bóg nie ko-

chał swego dzieła, nie istniałyby gwiazdy, planety oraz księżyce. Niebiosa są 

poematem miłości, a ziemia rymem”.193 „Bóg tkał wszechświat na krosnach mi-

łości, a ponad wszystkim innym, w łonie istnienia najbardziej magiczną i czarują-

cą muzyką jest właśnie miłość. (…) najbardziej dominującym czynnikiem w du-

chu wszelkiego bytu jest miłość”.194 „Istotą całego istnienia jest miłość Boga, a kres 

wszystkiego polega na rozszerzeniu się tej boskiej miłości w formie raju (…) 

wszystko, co Bóg stworzył, zależy od miłości, a On sam przyrównał swój zwią-

zek z rodzajem ludzkim do świętej przyjemności bycia kochanym”.195 

Świat nie tylko został stworzony z miłości Boga, ale także jest za pomocą mi-

łości podtrzymywany w istnieniu: „Powszechna miłość ukazuje się w istnieniu 
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całego wszechświata poprzez pomoc i wsparcie dla każdej jego cząstki”.196 Każde 

stworzenie jest obdarzone miłością Boga: „Jako jednostka w uniwersalnym chó-

rze, niemal każde stworzenie wykonuje w swym własnym, oryginalnym stylu 

magiczną nutę, którą otrzymało od Boga w melodii miłości. Jednak ta wymiana 

miłości pomiędzy bytem a ludzkością i między jedną a drugą istotą odbywa się 

podświadomie, gdyż boska wola całkowicie dominuje nad stworzeniami, które 

nie posiadają woli.197 Z tej perspektywy to ludzkość «świadomie» uczestniczy    

w owej symfonii miłości odgrywanej w życiu. Ponadto, rozwijając miłość w jej 

prawdziwej naturze, ludzie szukają dróg, w jaki sposób okazywać ją w ludzki 

właśnie sposób. Dlatego też każda osoba winna okazywać realną pomoc i wspar-

cie dla innych. Ludzie powinni chronić ogólną harmonię, wkomponowaną w ich 

dusze z szacunku do miłości, której – jako prawo naturalne – dano mieszkanie     

w duchu wszelkiego bytu”.198  

Człowiek powinien z całym oddaniem kochać Boga: „Jest rzeczą wzniosłą 

kochać Boga całą głębią serca i stale Go wspominać z pasją i oddaniem. Jeśli jest 

jakiś wyższy poziom człowieczeństwa, to jest to świadomość, ze wszelka miłość, 

tęsknota jest wynikiem Jego łaski”.199 

Z miłości Boga do człowieka powinna zaś wynikać miłość człowieka do in-

nego człowieka: „(…) Bóg zawsze sprawi, że będziemy się kochać, jeśli tylko 

zwrócimy się do Niego i pokochamy Go”.200 Jednak ważna jest kolejność, porzą-

dek i hierarchia – najpierw trzeba ponad wszystko kochać Boga – to spowoduje 

ukochanie drugiego człowieka. Rzeczywiście bez miłości do Boga, żadna inna 

miłość nie ma sensu i jest daremna. Dopiero, jeśli miłość do Boga jest na pierw-

szym miejscu, człowiek może „odczytać Boże wersety w twarzach innych”: „(…) 

wierzący w pierwszej kolejności kochają Boga, lecz czują zarazem przywiązanie 

do innych ludzi, motywowane miłością do Stwórcy. Ze względu na pojawienie 

się oraz błogosławieństwo Sprawiedliwego pozostają w kontakcie z każdą osobą   

i rzeczą, ogłaszając swoją miłość oraz doceniają wszystko w Jego imieniu. W rze-

czy samej, bez uwzględniania Boga każda miłość jest daremna, mało obiecująca, 
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chwiejna, a wręcz bezowocna. Wierzący musi kochać Boga ponad wszystko. 

Ponadto tylko dlatego ma upodobanie do wszystkiego, co Nim nie jest, iż stanowi 

to barwną manifestację, a zarazem odbicie Jego boskich imion i cech. Co więcej, 

ludzie winni przyjmować wszystko, co dostrzegają, z wielkim zachwytem, a sa-

memu aktowi zachwytu musi towarzyszyć myśl: „To także jest dzięki Tobie”. W ten 

sposób doświadczają zjednoczenia z Kochającym. Do tego procesu potrzebujemy 

jednak ludzi czystych i cnotliwych, potrafiących odczytywać Boże wersety w twa-

rzach innych. Zaprawdę, dla tych, którzy potrafią to czynić, każde stworzenie jest 

lśniącym lustrem oraz pochwałą napisaną wspaniałym wierszem. Ludzka twarz 

znajduje się bowiem ponad wszystkim innym i odbija sekret Łaski”.201 

Miłość prawdziwa jest dana od Boga, i tylko On może dać prawdziwą miłość, 

a człowiek został ukochany przez Boga i może Go także kochać: „Miłość jest 

jednym z najbardziej subtelnych błogosławieństw, którym Najbardziej Litościwy 

obdarzył ludzkość. Miłość istnieje w każdym człowieku, jest posiana w nim jak 

ziarno. W sprzyjających okolicznościach kiełkuje, rośnie jak drzewo, rozkwita    

w postaci kwiatów, a w końcu dojrzewa jak owoc, by zjednoczyć początek z koń-

cem. Uczucie miłości przenika do naszej wewnętrznej istoty poprzez oczy, uszy 

oraz serce. Następnie spiętrza się tam niczym woda za tamą, rośnie jak lawina, 

ogarnia nasze jestestwo jak płomień. Miłość zaczyna cichnąć tylko wtedy, gdy 

prowadzi do zjednoczenia. Wówczas płomień gaśnie, zbiornik się opróżnia, a la-

wina topnieje. Miłość jest naturalnym i podstawowym przejawem naszego istnie-

nia. Lecz kiedy zostaje przekształcona w «prawdziwą miłość» – miłość Stwórcy – 

zyskuje swoją prawdziwą naturę i barwę. Następnie staje się «czystą» przyjemno-

ścią u progu zjednoczenia. Serce człowieka jest przystanią otwartą dla Bożego 

Objawienia. Twoja miłość Stwórcy i pragnienie powrotu do Niego jest najczyst-

szym znakiem tego, że zostałeś ukochany przez Boga. (…) Miłość jest jak góra 

dana nam przez Boga, która wznosi nas ku utraconemu rajowi. Nikt, kto na nią 

wychodzi, nigdy nie został porzucony na tej drodze, choć czasami znajdujemy 

ludzi wędrujących jej poboczem. Stało się tak z powodu pewnych chełpliwych 

słów, jakie zostały przez nich wypowiedziane w ogarniającym ich upojeniu rado-

ścią. Jednakże jest to sprawa pomiędzy nimi a Bogiem. Ani «płomienie» świata, 

ani ogień piekielny nie może już spalić tych, którzy zostali «spaleni na popiół» 

przez miłość. Ci, którzy płoną ze strachu przez ogniem piekielnym, nie pójdą do 

piekła. Z kolei to prawdopodobnie piekło będzie ostatecznym mieszkaniem dla 

tych, którzy czują się zabezpieczeni przed jego ogniem. Ci natomiast, którzy 

płoną w płomieniach miłości i doświadczają piekła na ziemi z powodu walki ze 
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swymi cielesnymi skłonnościami, z pewnością nie będą ponownie poddani ta-

kiemu samemu cierpieniu w przyszłym życiu”.202 

Bóg jest także źródłem miłości: „Współczucie i miłość płyną od Boga do na-

szych serc. Każdy rodzaj ludzkiej relacji będzie się rozwijał równolegle z naszą 

relacją do Niego. Miłość Boga staje się dla nas wiarą, przekonaniem, a wreszcie 

duchem w naszym fizycznym ciele. Bóg sprawił, że staliśmy się żywi i jeśli ma-

my żyć dzisiaj, możliwe jest to tylko przez Niego”.203  

Ciekawe, że nie określa wprost – za Nowym Testamentem – że to „Bóg jest 

Miłością”, ale posługuje się pewnym mistycznym sufickim szyfrem, czyli okre-

śleniami typu: „miłość jest sułtanem, który króluje w naszych sercach nie posłu-

gując się przy tym przemocą” 204 i „miłość jest sułtanem, a serce zaś tronem”.205 

Człowiek jest powołany do opieki nad tym co stworzone, co ma swoje bezpo-

średnie odniesienie do związku ze Stwórcą-Bogiem. Z miłości do Boga-Stwórcy 

dostrzeżemy także wartość każdego człowieka-stworzenia. Pomoże to nam zro-

zumieć kim jest nasz Bóg-Właściciel: „Nasz udział w otaczającym środowisku 

oraz nasza miłość do rodzaju ludzkiego – co oznacza również naszą sprawność do 

otaczania opieką tego, co stworzone – uzależnione są od poznania i zrozumienia 

własnej istoty, umiejętności poznawania siebie oraz odczuwania związku ze Stwó-

rcą. Równolegle ze zdolnością do odkrywania i odczuwania naszego wewnętrz-

nego potencjału, będziemy w stanie docenić tę umiejętność u innych, posiadają-

cych podobne wnętrze. Ponadto, z powodu bezpośredniego związania ze Stwórcą 

tych immanentnych wartości oraz z szacunku dla bogactw ukrytych w każdej ży-

wej istocie, zaczniemy postrzegać każdą taką istotę z innego punktu widzenia,        

a także w inny sposób. W rzeczywistości poziom naszego zrozumienia oraz uzna-

nia wobec innych zależny jest od tego, jak dobrze rozpoznajemy wartości i zaso-

by posiadane przez każdego człowieka. Tę koncepcję możemy podsumować, 

bazując na słowach Proroka (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim): «Wie-

rzący jest lustrzanym odbiciem kolejnego wierzącego». Możemy poszerzyć wy-

mowę tej sentencji słowami: „Człowiek jest lustrzanym odbiciem drugiego czło-

wieka”. Jeśli będziemy w stanie osiągnąć w tym aspekcie powodzenie, dostrze-

gając równocześnie ukryte bogactwo w każdym człowieku, wówczas będziemy 
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potrafili zrozumieć, jak odnieść je do jego prawdziwego Właściciela, a w ten 

sposób zaakceptujemy fakt, że całe piękno wszechświata należy do Niego”.206 

Dalej pisze powołując się na Mevlanę Dżalal al-Din al Rumiego (1207-1273 

muzułmański święty), iż: „Dusza zdolna odczuwać tego typu głębię mówi tak, jak 

czynił to Rumi, kiedy opowiadał z użyciem języka oddanego sercu: «Przyjdź, 

przyjdź i przyłącz się do nas, bo my jesteśmy ludźmi miłości oddanymi Bogu! 

Chodź, przekrocz wrota miłości i przyłącz się do nas, usiądź z nami. Chodź, roz-

mawiajmy z sobą poprzez nasze serca. Rozmawiajmy po cichu, nie używając 

oczu ani uszu. Pozwól nam uśmiechać się razem, nie używając warg, nie wydając 

dźwięku, pozwól nam uśmiechać się niczym róże. Tak jak myśl spoglądajmy na 

siebie bez słów. Skoro jesteśmy tacy sami, wołajmy siebie sercami, nie będziemy 

używać ust ani języków. A skoro nasze dłonie są splecione, mówmy o tym”.207 

Tak więc należy kochać Boga, aby Go zadowolić: „(…) Bóg jest umiłowany   

i czczony, ponieważ jest Bogiem. Jego panowanie i wielkość wymagają od nas, 

byśmy byli Jego sługami. Zawsze staraliśmy się Go czcić, wyrażać miłość do 

Niego, dziękować Mu za to, co udało się osiągnąć, a także mówić Mu o swoich 

uczuciach, relacji oraz przywiązaniu do Niego. (…) Jeśli istota ludzka jest tajem-

niczym lustrem zakrytego Piękna, musi zwrócić się oczami swojego serca do 

Niego, czekając na Jego manifestację, na podmuch wiatru, który zabierze ją do 

rezydencji głębokiej miłości. Aby Go zadowolić i zostać Jego ulubieńcem, czło-

wiek winien wykorzystać każdy dostępny sposób na drodze prowadzącej do bli-

skości z Nim. Ludzkie serce musi cały czas obracać się niczym klucz w zamku 

ukrytego skarbu. W związku z tym można powiedzieć, że jeśli miłość jest Salo-

monem, a serce jego tronem, to sułtan prędzej czy później wstąpi na swój tron. 

Gdy tak się stanie, czyli gdy Salomon zasiądzie na tronie, a więc kiedy miłość 

spotka odpowiednie serce, wówczas ludzie, w przypadku których zachodzi taka 

sytuacja, zawsze o Nim myślą, mówią do Niego w swym wewnętrznym świecie, 

a także otwarcie i wyraźnie kosztują Jego błogosławieństw, uwyraźnionych        

w wodzie, którą piją, jedzeniu, które smakują oraz powietrzu, którym oddychają. 

Co więcej, czują Jego bliskość we wszystkim, co robią. Związek bliskości i miło-

ści pogłębia się, a ich serca zaczynają płonąć, jakby znajdowały się w ogniu. 

Niekiedy ogień miłości dokonuje zniszczenia ludzi, ale żaden człowiek spośród 

nich nigdy na to się nie uskarża, przez co nie nuży innych swoimi westchnienia-

mi. Przeciwnie, wielu ludzi uznaje to za dar od Boga. Płoną niczym piec bez dymu      
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i płomieni. Zachowują swoją radość i miłość do Niego, nigdy nie zdradzając lu-

dziom nietaktownym swych sekretów. Ta droga jest otwarta dla każdego. Jednak-

że ważne jest, aby podróżnik, chcący nią podążać, był szczery i zdeterminowany. 

Jeśli wierzący odkryje, że piękno, perfekcja, wielkość, znakomitość oraz wspa-

niałość należą do Boga, zwróci się do Niego z ochotą, miłością oraz przywiąza-

niem, które zostały przez nie wzbudzone, a także pokocha Go miłością odpowia-

dającą Jego wzniosłości. Ta miłość, a zarazem pasja, jest przeznaczona dla Boga, 

sanowi także źródło zjednoczenia ludzkiej miłości oraz pragnień. Ostatecznie      

w sercu, które poprzestaje na tego typu jedności, a równocześnie wyznaje zasady 

islamu, nie można zaobserwować żadnej dewiacji ani żadnego zakłócenia w mi-

łości. Wierzący kochają Boga, ponieważ jest Bogiem, a ich miłość do Boga nie 

łączy się z żadnymi ziemskimi czy też nieziemskimi czynnikami. Z pomocą świę-

tego Koranu, a także zasad najbardziej podniosłego ducha208 odsączają oni oraz 

badają tryskające źródła miłości i wodospady ich pragnienia Boga. Tacy ludzie 

traktują powyższe elementy niczym barierkę przy ścieżce, którą podążają z ludz-

ką omylnością. Nawet wtedy, kiedy są zupełnie pochłonięci ogniem miłości, po-

stępują w sposób prawy i sprawiedliwy. Zarozumiałość nigdy nie przeszkadza im 

w miłości do Boga. Zamiast tego, uznają Go za prawdziwego Właściciela i Obro-

ńcę wszystkiego, który jest znany ze swych boskich imion i przymiotów, kochają 

Go całym swym sercem czystą, świętą i pełną czci miłością. Wierzący kochają Bo-

ga bardziej niż wszystko inne, przed wszystkim i po wszystkim, kochają Go jako 

prawdziwie Umiłowanego, prawdziwie Upragnionego i prawdziwie Czczonego. 

Pragną Boga i w każdym możliwym działaniu wykrzykują, że są Jego sługami”.209   

Następnie F. Gülen wskazuje, że wierzący muzułmanie kochają proroka Ma-

hometa, dalej pozostałych proroków i świętych, następnie kochają świat, swoich 

rodziców, a ostatecznie kochają dzieci, a „wszystko o może być uznane za znaki 

serdecznego przywiązania do Boga i miłości w Jego imię”.210 

W zasadzie Turecki Myśliciel uważa, że człowiek zawsze szuka i podąża ku 

Bogu i Jego miłości. Pisze, że: „sferą manifestacji miłości jest dusza. Bez wzglę-

du na to, w którą stronę zostanie przez nas skierowana, zawsze zwraca się ku 

Bogu. Towarzyszyć temu mogą cierpienia związane z dezorientacją i zagubie-

niem się w wielości. Należą one jednak raczej do nas niż do Boga. Jeśli naszą 

miłość do wszystkich rzeczy będziemy potrafili równocześnie odnieść do Boga     

                                                           
208 Tj. proroka Mahometa. 
209 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 34, 

35-37. 
210 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 37. 



99 

 

i jeśli będziemy w stanie rozeznać miłość w jej prawdziwym znaczeniu, wówczas 

będziemy z dala od różnych rzeczy, które mogą powodować jej rozproszenie,      

a zarazem unikniemy dodawania Bogu towarzyszy. W ten sposób miłość oraz 

nasz związek ze wszystkim, co istnieje, będzie przypominał tych, którzy kroczą 

prawdziwą ścieżką”.211 Poszukiwania Boga nie są pozbawione cierpienia i poczu-

cia zagubienia oraz dezorientacji. Możemy to przezwyciężyć, jeśli „naszą miłość 

będziemy mogli odnieść także do Boga”, wtedy to będzie miłość „w jej prawdzi-

wym znaczeniu”. 

Turecki Teolog twierdzi również, iż: „Miłość Boga jest jedynym lekarstwem 

na wszystkie bolączki”212, liczne ludzkie problemy. 

 

Miłość i islam 

Turecki Teolog podkreśla także, iż i s l a m  p r z e n i k n i ę t y  j e s t  d u c h e m  

m i ł o ś c i , która ma być umiejscowiona w samym centrum islamu, czyli „w ser-

cu islamu”.213 Pisze zatem, iż: „W istocie miłość to róża naszej wiary oraz króle-

stwo, które nigdy nie umiera”.214 Wierzący muzułmanin – według F. Gülena – 

powinien kochać Boga ponad wszystko215 – co bardzo przypomina „przykazanie 

miłości” sformułowane przez Jezusa Chrystusa.  

 Muzułmanie powinni kochać Boga – jak to zaznaczono już wyżej: „bardziej 

niż wszystko inne, przed wszystkim i po wszystkim, kochają Go jako prawdziwie 

Umiłowanego, prawdziwie Upragnionego i prawdziwie Czczonego” 216 , a to 

wszystko ma prowadzić muzułmanina do doświadczenia „zjednoczenia z Kocha-

jącym” 217, czyli z Bogiem. Tacy wierzący są „zanurzeni w Jego świetle istnienia, 

r o z t a p i a j ą  s i ę  i  z n i k a j ą  w Jego miłości. Gdy czują Boga, płoną i krzyczą: 

więcej! (…) Nigdy nie są zadowoleni z miłości, którą kochają i są kochani i wciąż 

wołają: więcej! (…) W pewnym momencie to, co czują, co kochają i o czym myślą 

staje przed nimi jako Bóg. We wszystkim, co widzą, dostrzegają pełne wdzięku 

przejawy Jego piękna. W pewnym momencie zostawiają swoją moc oraz siłę i łą-

czą siłę swej woli z wolą Boga, a następnie niejako rozpływają się pod wpływem 

                                                           
211 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 34. 
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jego wymagań”.218 Pisze też, że „miłość jest ostatnim przystankiem w duchowej 

podróży”.219 W takim ujęciu pojęcia miłości mamy tu wyraźnie do czynienia z ele-

mentami mistycyzmu i duchowości obecnej w sufizmie, pod którego silnym 

wpływem cała myśl F. Gülena pozostaje. 

Oczywiście sam sufizm – wbrew różnym zapewnieniom220 – pozostaje pod du-

żym oddziaływaniem pewnych nurtów mistyki chrześcijaństwa, co również jest 

konsekwencją tego, iż sam islam pozostaje pod wpływem innych religii abraha-

micznych: chrześcijaństwa i judaizmu. Sufizm uchodzi – jak także to określa 

Turecki Myśliciel – za „życie duchowe islamu”.221 Według jednej z definicji sufi-

zmu, jest to „unicestwienie przez Boga jaźni danej osoby, jego woli i egocentry-

zmu, a następnie ożywienie jego lub jej duchowo światłem Bożej istoty. Taka 

przemiana skutkuje tym, że Bóg kieruję osobą zgodnie ze Swoją Wolą”.222 Ten 

model mistycznego zjednoczenia z Bogiem doprowadza do „roztopienia się, 

znikania i rozpływania się” wierzących w Bogu, co nie wydaje się być ściśle 

tożsame z mistyką chrześcijańską, która mówiąc o zjednoczeniu z Bogiem, zaw-

sze podkreśla odrębność osoby człowieka od osoby Boga (osoba = osobność). Je-

dnak islam nie używa pojęcia osoby w stosunku do Boga. 

Zdaniem F. Gülena obok miłości „ w  s e r c u  i s l a m u ”  –  z n a j d u j e  s i ę  

t a k ż e  h u m a n i z m , ponieważ miłość oznacza służbę i wspieranie świata,        

a miłość musi się przekładać na humanizm, jednakże niekiedy humanizm jest ro-

zumiany nietrafnie i interpretowany nierozważnie. Oczywiście islam podziela       

z humanizmem ideę miłości do ludzi, jednak czerpie on to przekonanie z obja-

wienia koranicznego, a filozofia humanizmu zakorzeniona jest w innych źró-

dłach.223  E. S. Dzwonkowska – analizując poglądy Naszego Filozofa – napisała na-

wet, iż „Według F. Gülena i s t o t ą  i s l a m u  j e s t  h u m a n i z m , który tłuma-

                                                           
218 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 38. 
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222 M. F. Gülen, Sufizm, Warszawa 2006, s. 1. 
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czy jako doktrynę miłości i człowieczeństwa. Miłość ta przejawia się poprzez 

wspieranie świata i służenie mu”. (…) Przykładem postępowania wedle źle inter-

pretowanej doktryny humanizmu jest kierowanie się miłosierdziem wobec mor-

derców ludzi niewinnych lub niszczenie jedności i pomyślności kraju”.224 Do-

kładnie zniekształcenia dzisiejszego humanizmu F. Gülen opisuje następująco: 

„Humanizm jest doktryną odnoszącą się do miłości i ludzkości w dzisiejszych 

czasach, wyrażoną jednak niedbale i mogącą być łatwo zmanipulowaną przez 

różne interpretacje. Pewne kręgi próbują narzucać abstrakcyjne oraz niezrówno-

ważone rozumienie humanizmu przez dezorientowanie ludzi w kwestiach dżiha-

du i islamu, a także wzbudzając w tym zakresie podejrzenia w ich sercach. Z hu-

manizmem trudno pogodzić dziwny zwyczaj opowiadania się za współczuciem     

i łaską dla osób zaangażowanych w anarchię i terror w tym celu, aby zburzyć 

jedność kraju. Trudno to także stosować do tych, którzy z zimną krwią mordowali 

niewinnych ludzi i wpisywali się w trwający wieki proces niszczenia dobrobytu 

innego narodu oraz – co gorsza – do tych, którzy robili i robią to nadal w imię 

wartości religijnych. Z humanistycznym myśleniem trudno pogodzić i tych, któ-

rzy lekkomyślnie oskarżają islam o pozwalanie na ataki terrorystyczne”.225 Przy 

okazji podkreśla także dużą hipokryzję i przemoc w wielu współczesnych ru-

chach i ideologiach świeckich, które twierdzą, iż są oparte na humanizmie, jed-

nakże w rzeczywistości tak nie jest. Dodaje, że niektórzy czynią przemoc i inne 

straszne rzeczy „w imię religii. W pierwszym i drugim przypadku nie ma mowy   

o prawdziwej „doktrynie miłości i człowieczeństwa”,226 czy o humanizmie. 

Podkreśla, że Bóg stworzył świat z miłości, a islam kontynuuje to dzieło mi-

łości Boga: „Bóg stworzył świat z miłości, a islam ozdobił owe misterne dzieło 

(…) miłość stanowi przyczynę istnienia”. Natychmiast jednak dodaje: „Oczywi-

ście, nie możemy zaprzeczyć, że w islamie istnieje element przemocy – jest on 

jak przeszkoda. Jednakże niektórzy te elementy, które powinny pozostać drugo-

rzędne, uznają za podstawy islamu. A przecież prawdziwy islam odwołuje się do 

pokoju”.227   

Twierdzi także wyraźnie, że wszystko co istnieje na świecie stworzonym 

przez Boga, powinno być kochane; wrogość i nienawiść muzułmanie powinni 

                                                           
224 E. S. Dzwonkowska, Prawa człowieka w islamie. Poglądy M. Fethullaha Gülena, Nurt 
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okazywać temu, co nieczyste, niemoralne, także uczuciom i myślom, czy bluź-

nierstwom: „W islamie wszystko, co zostało stworzone, winno być kochane w imię 

Boga. Rzeczy, które powinniśmy nienawidzić i którym mamy okazywać wro-

gość, są to nieczyste oraz niemoralne myśli i uczucia, a także bluźnierstwa. Bóg 

zamierzył, aby ludzie byli dobrymi stworzeniami (Koran17,70). Można powie-

dzieć, że każdy został w jakimś stopniu obdarzony tą cechą. Warto wspomnieć, 

że Boży Prorok przechodził obok żydowskiego pogrzebu. Gdy zwrócono mu 

uwagę, że zmarły był Żydem, odparł: «Ale był człowiekiem!». W ten sposób 

okazał wartość, jaką islam przypisuje ludzkości. Tak właśnie nasz Prorok szano-

wał ludzi. Powodów, dla których konkretni muzułmanie lub instytucje, które źle 

rozumieją islam, mają coś wspólnego z atakami terrorystycznymi, powinno się 

szukać nie w tej religii, lecz w samych ludziach – w ich błędnym rozumieniu oraz 

w innych czynnikach. Tak jak islam nie jest religią terroryzmu, tak żaden muzuł-

manin, który poprawnie rozumie islam, nie może stać się terrorystą”.228 Czyli to 

nie islam jest winny terroryzmowi, lecz winni są ludzie, czyniący zło. 

Dodaje, że jeśli ktoś uważa, że to islam jest agresywny to nie rozumie islamu, 

gdzie nie ma miejsca na nienawiść i wrogość: „Ponieważ Prorok zawsze okazy-

wał szacunek, fakt, iż dzisiejsi ludzie twierdzą, jakoby islam był agresywny, 

oznacza jedynie tyle, że nie zrozumieli go poprawnie. W islamie i powszechnym 

królestwie jego posłańca, Mahometa, nie ma miejsca na nienawiść lub wrogość. 

Koran w całej rozciągłości opiera się na przebaczeniu i tolerancji. «Ci, którzy 

spędzili życie w radości i w utrapieniu; oni przełykają swój gniew i wybaczają 

ludziom. Bóg kocha tych, którzy oddani są dobru  (Koran 3,134)”.229  

Turecki Teolog podkreśla, że islam jest religią miłości i tolerancji, a styl tych, 

którzy przyjmują postawę wrogości i nienawiści, po prostu nie jest zgodny z is-

lamem: „(…) okazuje się, że styl ukazany przez tych, którzy przyjmują postawę 

nienawiści i wrogości, nie jest zgodny z islamem. Jak wykazaliśmy powyżej, jest 

on przecież religią miłości i tolerancji, a muzułmanie są ludźmi oddanymi miło-

sierdziu oraz przywiązaniu, odrzucającymi wszelkie akty terroryzmu. Są także 

tymi, którzy oczyścili swoje ciała z oznak wszelkiej wrogości i nienawiści”.230 

Dodaje również ważne słowa: „Obecnie uczciwie możemy stwierdzić, iż islam 

jest w ogóle nieznany. Muzułmanie powinni mówić: «W prawdziwym islamie 

terroryzm nie istnieje». W naszej religii zabicie człowieka jest aktem równym 

swoją wagą, co qurf (niewiara w Boga). Nikt nie może zabić istoty ludzkiej, tak 
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jak nikt nie może tknąć niewinnej osoby, nawet w czasie wojny. Nikt nie może 

wydać w tej materii fatwy (prawne oświadczenie w islamie). Nikt nie może też 

wysadzić się w powietrze w akcie samobójczym. Nikt nie ma prawa wchodzić w 

tłum ludzi z ładunkami wybuchowymi przymocowanym do swego ciała. Bez 

względu na wiarę tego tłumu, czyn ten jest religijnie niedopuszczalny. Islam nie 

zezwala na takie postępowanie nawet podczas wojny, kiedy trudno zachować 

umiar. Islam stwierdza bowiem: «Nie dotykajcie dzieci i ludzi, modlących się       

w kościołach». Stanowisko to nie zostało wyrażone jedynie raz, lecz powtarzano 

je w historii. To, co powiedział nasz mistrz, Prorok Mahomet, co mówili kalifo-

wie Abu Bakr i Omar, było tym samym przesłaniem, które później głosili Sala-

dyn, Alp Arslan i Kılıçarslan. Sułtan Mehmet II Zdobywca był tego samego zda-

nia. (…). Lecz dziś islam nie jest rozumiany w sposób właściwy. Zawsze respek-

tował on różne idee, co jest kluczowe dla poprawnej jego oceny. Z przykrością 

muszę stwierdzić, że w krajach, w których żyją muzułmanie, pewni przywódcy 

religijni i niedojrzali wyznawcy islamu nie mają innej broni w ręku, jak tylko swą 

fundamentalistyczną interpretację islamu. Używają jej po to, by wciągać ludzi     

w konflikty służące wyłącznie ich własnym celom. W rzeczywistości islam jest 

prawdziwą wiarą i powinien być przeżywany w sposób autentyczny. Na drodze 

do osiągnięcia istoty wiary nigdy nie wolno stosować fałszywych metod. W isla-

mie zarówno cel, jak i środki do niego prowadzące muszą być właściwe. Z tej per-

spektywy jasne jest, że nie można wejść do nieba, kiedy zabija się drugiego czło-

wieka. Muzułmanin nie może powiedzieć: «Zabiję kogoś, a potem pójdę do nieba». 

N i e  m o ż n a  z d o b y ć  B o ż e j  a p r o b a t y  c z y j ą ś  ś m i e r c i ą . A trzeba 

powiedzieć, że zdobycie uznania Boga jest jednym z najważniejszych celów mu-

zułmanina, innym zaś głoszenie imienia wszechmocnego Boga w świecie”.231 

Uważa także, iż jeśli muzułmanom uda się zanieść prawdziwe przesłanie is-

lamu, czyli przesłanie miłości, to będzie to wielki sukces i pociągnie to wielu do 

islamu. Jednak obecna sytuacja dzisiejszych muzułmanów pełna jest ignorancji  

w tym zakresie: „(…) interpretacje islamu dokonane przez tureckich uczonych 

charakteryzują się tolerancją. Jeśli uda się nam szerzyć rozumienie islamu autor-

stwa takich filarów miłości, jak Rumi i Yunus Emre oraz jeśli uda się nam zanieść 

ich przesłanie miłości, dialogu i tolerancji ludziom, którzy tego pragną, wówczas 

mieszkańcy całego świata zaczną biec ku objęciom miłości, pokoju oraz toleran-

cji, które reprezentujemy. Tolerancja w islamie jest tak rozległa, że Prorok spe-

cjalnie zakazał ludziom mówić rzeczy, które mogłyby być obraźliwe. Pomimo 
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wszelkich starań i poświęceń Mahometa, Abu Jahl nie stał się muzułmaninem       

i zmarł poza islamem. Przy okazji, imię Jahl oznacza ignoranta. Ten zatwardziały 

i pospolity człowiek spędził całe życie jako wróg Proroka, a teraz, niestety, jego 

przydomek stał się drugą naturą współczesnych muzułmanów”.232 

Turecki Myśliciel kieruje więc kolejne głosy krytyczne wobec współczesnych 

muzułmanów: „Prawdę powiedziawszy opuściliśmy Boga i przez to On opuścił 

nas. Ponieważ nie mogliśmy w wystarczającym stopniu uwierzyć i pokochać, Go, 

Bóg zabrał z naszych serc uczucie miłości. (…) Jesteśmy jakby przeklęci, tak 

jakbyśmy faktycznie byli pozbawieni miłości i nie doświadczali tego, co to zna-

czy być kochanym, a równocześnie łakniemy miłosierdzia, współczucia i szczę-

ścia. Nie kochaliśmy Boga, więc On zabrał miłość”.233 Także: „Rozsypujemy się 

na drobne jak pękający różaniec. Zadajemy sobie nawzajem nieporównywanie 

więcej cierpienia niż czynią to niewierzący”.234 

Z drugiej strony przypomina On nieustannie muzułmanom, iż: „miłość to róża 

naszej wiary”.235 I dodaje także, iż: „(…) ludzie, którzy zawiedli w zrozumieniu 

prawdziwego ducha islamu, nie byli w stanie odnaleźć równowagi pomiędzy 

ogólnymi a pełnymi niuansów celami, co wraz z faktem, iż pochłonęła ich niena-

wiść, doprowadziło do błędnego odczytania islamu. Tymczasem s e r c e  p r a w -

d z i w e j  s p o ł e c z n o ś c i  m u z u ł m a ń s k i e j  p e ł n e  j e s t  m i ł o ś c i      

i  p r z y w i ą z a n i a  d o  c a ł e g o  s t w o r z e n i a ”.236 

 

Miłość i droga proroków 

F. Gülen podkreśla, że posłańcy i prorocy używali miłości do walki ze złem: „Po-

słańcy oraz prorocy ugasili ogień nienawiści i zazdrości, rozpalony przez farao-

nów, Nimroda, a także innych tyranów, nie używając do tego niczego poza miło-

ścią. Ci święci starali się pojednać niesforne i zbuntowane dusze, rozsiane po 

całym świecie niczym powyrywane z książki kartki, wykorzystując miłość do 

krzewienia ludzkich zachowań”.237 

Zauważa, że prorocy zasadniczo posługiwali się drogą miłości, która jest naj-

prostszą drogą do ludzkiego serca, a ci którzy nią podążają rzadko są odrzucani,   

                                                           
232 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 

192-193. 
233 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 33. 
234 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 33. 
235 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 30. 
236 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 191. 
237 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 28-

29. 



105 

 

a nawet jeśli odrzuci ich kilku, to przyjmą ich tysiące. Zawsze osiągają swój 

ostateczny cel, czyli znajdują w Bogu upodobanie.238  

Natomiast w judaizmie i chrześcijaństwie możemy zauważyć silnie zaryso-

waną koncepcję odrzucania proroków wysyłanych przez Boga do swojego ludu. 

Np. w odniesieniu do judaizmu: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i ka-

mienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje 

dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom 

zostanie wam pusty (Ewangelia Mateusza 23,37-38, Łk 13,34-35). A także w od-

niesieniu do Jezusa Chrystusa – Logosu: „Na świecie było (Słowo), a świat stał 

się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go 

nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy 

ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamie-

szkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-

muje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1,10-14).  

F. Gülen pisze jednak, że to posłańcy i prorocy ugasili płomień nienawiści       

i zazdrości, rozpalony przez faraonów i Nimroda, i innych tyranów, pojednali 

zbuntowane dusze, a używali do tego tylko miłości. Tak więc miłość jest potężna 

jako broń.239 Miłością można posługiwać się jako bronią, aby zjednywać sobie 

innych ludzi. 

Chrześcijaństwo i judaizm podkreślają cierpienie, klęskę, odrzucenie i porażki 

proroków, którzy zawsze napotykali na sprzeciw świata – w szczytowym mo-

mencie ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa; islam natomiast podkreśla i koncentruje 

się na powodzeniach i zwycięstwach proroków, a szczególnie na sukcesach pro-

roka Mahometa. 

Oczywiście chrześcijaństwo nie neguje ostatecznego zwycięstwa Chrystusa     

i jego wyznawców i tu można się zgodzić z F. Gülenem, że ludzie kierujący się 

miłością do Boga znajdują u Niego upodobanie. Jednak nie są wyłączeni z cier-

pienia, bólu i porażek, ale ostatecznie triumfują, co zapewnia im Bóg.  

 

Miłość a dialog międzykulturowy 

Renata M. Sigva starała się dokładnie zrekonstruować myśl Tureckiego Nauczy-

ciela w zakresie dialogu międzykulturowego w artykule Fethullaha Gülena kon-

cepcja dialogu międzykulturowego, wychodząc od narodzonej po I w.ś. tzw. „fi-

                                                           
238 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 26. 
239 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 

28-29. 
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lozofii spotkania” lub „filozofii dialogu”, której chyba najbardziej znanymi przed-

stawicielami byli: F. Ebner, F. Rozenzweig, Martin Buber, czy w Polsce ks. Józef 

Tischner. Stwierdza ona, iż F. Gülen definiuje zawsze międzykulturowość w ka-

tegoriach spotkania i dialogu (również dialogu międzyreligijnego, który jest prze-

cież bliski dialogowi międzykulturowemu), i tu można odnaleźć ślady filozofii 

spotkania, której Myśliciel wyraźnie ulega, choć nie promuje jej wprost.240 Jej 

zdaniem: „Koncepcja budowania dialogu w wychowaniu międzykulturowym u F. 

Gülena nawiązuje i wyrasta z tradycji budowania dialogu międzyreligijnego, 

międzywyznaniowego”.241 

Uważa ona także, że koncepcja dialogu międzykulturowego rysowana przez 

Tureckiego Intelektualistę opiera się o trzy zasadnicze filary, stanowiące swoistą 

triadę: (1) tolerancja, (2) przebaczenie i (3) miłość. Jej zdaniem – F. Gülen buduje 

swoją teorię dialogu międzynarodowego, poprzez urzeczywistnianie tych trzech 

uniwersalnych wartości: „Dialog międzykulturowy budują tutaj trzy filary: tole-

rancja, przebaczenie i miłość. Te filary kreować mają człowieka nazywanego 

przez Gülena c z ł o w i e k i e m  m i ę d z y k u l t u r o w y m ”.242 

Pomińmy tu dwa filary gulenowskie dialogu międzykulturowego: tolerancję   

i przebaczenie, a skoncentrujmy się na miłości. 

Dla F. Gülena miłość jest akceptacją drugiego człowieka, co wynika z jego 

istnienia i jestestwa, co oczywiście zakłada poszanowanie jego godności i afirma-

cję inności. R. M. Sigva dostrzega wyraźnie podobieństwa pomiędzy ideami 

Tureckiego Uczonego a Jana Pawła II. „Gülen utożsamia miłość z działaniem, 

jest ona przez to dynamiczna i zawsze skierowana do jakiegoś podmiotu. (…) Güle-

nowskie źródło miłości zawsze tkwi w Bogu. Człowiek jest odbiorcą tej wartości, 

może ją także odrzucać, ale sam jej nie kreuje. Turecki uczony używa zwrotu: po-

wołani do miłości, tak bliskiego Wojtyle i dodaje: «Najbardziej widoczna jest 

                                                           
240 R. M. Sigva, Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego, Paedagogia 

Christiana 2015, nr 36, s. 110-112, 115, 116, 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.028/8687 

(2018.01.09). 
241 R. M. Sigva, Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego, Paedagogia 

Christiana 2015, nr 36, s. 120-121, 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.028/8687 

(2018.01.09). 
242 R. M. Sigva, Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego, Paedagogia 

Christiana 2015, nr 36, s. 110, 117, 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.028/8687 

(2018.01.09). 



107 

 

miłość w praktycznym działaniu, dialogu międzyludzkim, międzywyznaniowym, 

międzykulturowym, staje się wówczas najlepszym lekarstwem na nienawiść, 

chaos i terror. Jesteśmy wezwani do miłości». Poprzez miłość człowiek staje się 

osobą dialogiczną, otwartą na drugiego człowieka, tęskniącą za nim, szukającą 

dróg do jego poznania. To stawanie się można odczytać w aspekcie rozwoju tran-

scendentalnego, przekraczania własnych horyzontów, w których, zdaniem uczo-

nego, człowiek aż za bardzo jest zakorzeniony, jest drogą do optymalnego rozwo-

ju. Ale to nie jest oscylowanie wokół poszukiwania sensu swojego życia i próby 

jego nazwania poprzez zbliżenie się do drugiego człowieka. Gülen jest tutaj wier-

ny zasadom Koranu, według którego człowiek jest już nazwany, jest już uposa-

żony w momencie narodzin. Dar, który otrzymuje od Boga, jest «sułtanem w jego 

sercu» i to on kieruje zachowaniem człowieka oraz jego postawą wobec innego. 

Rodzi się pytanie, jak definiuje uczony swoje prawdy w stosunku do niewierzą-

cych. Gülen przyjmuje taki stan istnienia człowieka, pochyla się nad nim i para-

frazuje własne stwierdzenia: «Jeżeli człowiek wierzący widzi się w oczach drugiego 

wierzącego, to możemy rzec, że człowiek jest po prostu lustrzanym odbiciem 

drugiego człowieka, także niewierzącego». Miłość jest bowiem dla Gülena tak 

zwaną wartością pierwszorzędną, podstawową, natomiast dążenie do nawrócenia, 

uznania Boga za najwyższe sacrum, jest wartością drugorzędną.  

Ponadto miłość, jako podstawa dialogu międzykulturowego, musi nawiązy-

wać do tolerancji, a w tym układzie ich wzajemna komplementarność staje się 

wskaźnikiem prawdziwego otwarcia na drugą osobę, także niewierzącą”.243  

 

Miłość a dialog międzyreligijny 

F. Gülen podczas Parlamentu Religii Świata, który odbył się w Kapsztadzie (Ca-

pe Town) w RPA w 1999 r. zaprezentował dokument Konieczność dialogu mię-

dzywyznaniowego, który składa się z sześciu części. Nas najbardziej interesuje 

część szósta zatytułowana: Filary dialogu. W niej Turecki Wizjoner omawia 

cztery „fundamentalne wartości uniwersalne”, które są podtrzymywane przez 

religię i dlatego powinny być również propagowane w dialogu międzyreligijnym. 

Są to następujące filary: na pierwszym miejscu: (1) miłość, (2) współczucie, (3) 

tolerancja, (4) przebaczenie.244 

                                                           
243 R. M. Sigva, Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego, Paedagogia 

Christiana 2015, nr 36, s. 119-120, 

 http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.028/8687 

(2018.01.09). 
244 M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 54. 
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Dialog międzyreligijny – zdaniem G. Bartona – jest w rozumieniu Tureckiego 

Myśliciela ważnym wyrażaniem, czy realizowaniem miłości inspirowanej Bo-

giem, zważywszy, iż podstawowym założeniem teologicznym, które jednoczy 

wszystkich Ludzi Księgi (żydów, chrześcijan i muzułmanów) jest właśnie wiara 

w Boga jako Stwórcę, który stworzył świat nie jako wyraz swojej arbitralnej, 

bezsensownej, czy przypadkowej zachcianki, lecz kierował się przy tym celowym 

wyrazem miłości Stwórcy do swoich stworzeń. Pisze, iż „Miłość przejawia się    

w działaniach praktycznych, a także na poziomie relacji międzyspołecznych          

i międzyreligijnych. Miłość wyraża się więc poprzez zaangażowanie w dialog. 

Przez co dialog staje się lekarstwem na chaos, trwogę i nietolerancję”.245 Tak 

więc dialog międzyreligijny – jak to postrzega – jest inspirowany miłością, i to 

miłością do Boga. 

Dialog ma także znaczenie praktyczne. Irina Vainovski-Mihai zauważa, że F. 

Gülen jednoznacznie odrzuca postawy konfliktowe, uprzedzenia oraz półprawdy,    

a ustanowienie i utrzymywanie dialogu powinno opierać się na (1) dawaniu pierw-

szeństwu cechom wspólnym, jak również, na (2) unikaniu tych kwestii, które nas 

dzielą.246 Dla F. Gülena to, co łączy ludzi, jest o wiele bardziej istotne od tego, co 

ich dzieli. Nawet jeśli ludzie nie są zgodni co do niektórych spraw, wszyscy żyjemy 

na tym samym świecie i „płyniemy na jednej łodzi”, dlatego mamy wiele wspólne-

go i możemy o tym dyskutować i dzielić się swoimi przemyśleniami.247 W innym 

miejscu bardzo podobnie pisze: „Będąc kończynami jednego organizmu, powinni-

śmy zaniechać rozdwojenia, które godzi w naszą harmonię. Powinniśmy torować 

drogę do zjednoczenia ludzkości. Jest to jeden z najwspanialszych sposobów, w jaki 

Bóg obdarza ludzi szczęściem i przeistacza ten świat w rajski ogród. W taki właśnie 

sposób wrota niebios otwierają się na oścież, by gorąco nas przywitać. Dlatego też 

powinniśmy się pozbyć wszelkich idei i uczuć, które oddzielają nas i otaczać ludzi 

miłością. Ci, których przepełnia wielka miłość, wzajemnie troszczą się o siebie. 

Bóg mówi do całej ludzkości, a nasza odpowiedź rozpoczyna się od miłości do 

                                                           
245 G. Barton, Fethullaha Gülena wkład w pokój na świecie i dialog międzyreligijny, [w:] 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 22. 
246 Irina Vainovski-Mihai, Giving Precedence to Common Points. The Limits of the Other-

ness in Fethullah Gülen’s Dialogic Methodology for Interfaith Enconters, [w:] Zrozumieć 

Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 18. 
247 G. Barton, Fethullaha Gülena wkład w pokój na świecie i dialog międzyreligijny, [w:] 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 22. 
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Niego oraz do miłości do nas samych”.248 Tak ujęty dialog prowadzi do zjedno-

czenia ludzkości i przemiany tego świata, w duchu wzajemnej troski o innego 

człowieka. Dialog ten jest odpowiedzią na wyzwanie miłości Boga skierowanej 

do człowieka.  

Podobnie Lester Kurtz podaje, że dla Tureckiego Teologa „praktyka duchowa 

i moralność są o wiele bardziej ważne od rytuałów i dogmatyzmu” oraz, że jego 

rozumienie dialogu opiera się o cztery filary: (1) miłość, (2) współczucie, (3) 

tolerancję i (4) przebaczenie. Są to cztery postawy, które definiują dialog, tak jak 

go rozumie F. Gülen. Taka perspektywa otwiera każdemu muzułmaninowi drogę 

do dialogu, nawet z wyznawcami innych religii.249 Również E. Sakowicz wymie-

nia: (1) przebaczenie, (2) tolerancję, (3) miłość i (4) współczucie, jako cztery 

filary dialogu w rozumieniu gulenowskim.250 

 

Miłość i edukacja oraz wychowanie 

W kontekście edukacji F. Gülen przypomina, że miłość powinna być za pomocą 

wychowania zaszczepiana w serca młodych ludzi, tak aby za pomocą jej siły 

uwolnili się od cielesnych pragnień: „Miłość jest najbardziej bezpośrednią i naj-

pewniejszą drogą do ludzkiej doskonałości. Trudno jest osiągnąć człowieczą dos-

konałość sposobami, które pozbawione są miłości. Żadna inna droga do prawdy, 

poza «przyjęciem do wiadomości swojej wewnętrznych ograniczeń, wrodzonej nie-

mocy, ubóstwa, zależności od Bożej Mocy i Bogactwa, a także gorliwości na Jego 

drodze oraz dziękczynienia», nie może się równać ze ścieżką miłości. (…) Jeśli 

nie zasiejemy ziarna miłości w sercach młodych ludzi, których staramy się prze-

                                                           
248 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 

30; G. Barton, Fethullaha Gülena wkład w pokój na świecie i dialog międzyreligijny, [w:] 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 21. 
249 D. Pratt, Fethullah Gülen o dialogu międzyreligijnym i relacjach islamu z innymi wy-

znaniami, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 23; E. Sakowicz, Dialog 

„kluczem do zamku”... M. Fetullaha Gülena „wizja” pedagogiki dialogu, [w:] Dialog 

chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, 

Toruń 2012, s. 108. 
250 E. S. Dzwonkowska, Prawa człowieka w islamie. Poglądy M. Fethullaha Gülena, Nurt 

SVD 2016, nr 1, s. 131, http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_1_2016.pdf (2018.01.11); 

E. Sakowicz, Dialog „kluczem do zamku”... M. Fetullaha Gülena „wizja” pedagogiki 

dialogu, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 108. 
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cież kształtować poprzez naukę, wiedzę, nowoczesną kulturę, nigdy nie osiągną oni 

doskonałości i nie uwolnią się całkowicie od swych cielesnych pragnień”.251 

 Turecki Pedagog w swojej książce, poświęconej wychowaniu dzieci pt. Od 

nasiona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci pisze konsekwent-

nie: „(…) jeśli pielęgnujemy miłość do Boga, jeżeli naprawdę szanujemy pod-

stawy islamu, wtedy powinniśmy wpajać te uczucia w serca naszych dzieci, po-

kazywać im wielkość Boga, sprawiać, by Go kochały, a także przyjąć szczerze 

Jego miłość, by nasze dzieci zobaczyły, że nie ma większego ponad Najwspanial-

szego Boga, by Go naprawdę kochać, ciągle poszukiwać i tęsknić do Niego. W ha-

disie, o którym Tabarani mówi, że został opowiedziany przez Abu Umama, Wy-

słannik Boży stwierdza: «Postaraj się, by słudzy Boga kochali Go, wtedy Bóg 

będzie kochał ciebie». Boga możemy kochać tylko wtedy, gdy jesteśmy do Niego 

podobni. Istoty ludzkie są nastawione przyjaźnie do tego, co znane i wrogo do 

tego, co im obce. Poganie i ateiści są nastawieni wrogo do Boga ze względu na 

swoją ignorancję wobec Niego. Jeśli takie osoby poznałyby Go lepiej, pokocha-

łyby Go”.252 

 Jeśli chodzi o wychowanie dzieci Turecki Pedagog wzywa do umiaru i hierar-

chii w miłości. Uważa, że miłość wierzących osób do własnych dzieci nie powin-

na dominować nad miłością wobec Boga. Miłość do dzieci nie powinna także 

stać na tym samym poziomie, co nasza miłość do Boga, ponieważ może to pro-

wadzić do swoistego wielobóstwa, gdzie dzieci stają się naszym bożkiem. „Nie 

powinniśmy – Bóg zabronił – okazywać naszemu dziecku miłości, która przekracza 

naszą miłość wobec Boga. Miłość do dziecka, jakkolwiek głęboka, nie powinna 

być równa, ani tym bardziej przewyższać naszej miłości do Boga. Jeśli kochamy 

dziecko w takim rozmiarze, w jakim kochamy Boga, wtedy możemy, nawet nie-

umyślnie, postawić je na równi z Bogiem i w ten sposób zaangażować się w jakąś 

formę politeizmu. Nie ma wątpliwości, że byłby to ogromny błąd, gdybyśmy 

kochali dziecko do takiego stopnia, że w międzyczasie zapominamy o Bogu. Co 

więcej, przesadna miłość spowoduje, że zaczniemy zachowywać się w taki spo-

sób, że nie będzie nad nami kontroli, a to jest raniące dla dziecka. Kiedy ludzie 

mówią przed Bogiem o «zakazanej miłości», zakłada się, że mówią właśnie o tym 

rodzaju niekontrolowanego uczucia. Kiedy okazujemy istocie ludzkiej miłość, 

                                                           
251 M. F. Gülen, Wartości i poglądy Gülena,[w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 36-37; F. Gülen, Perły Mądrości, Warszawa 2017, s. 39. 
252 M. F. Gülen, Od nasiona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci. Prze-

wodnik dla rodzin muzułmańskich, Warszawa, w druku, s. 88. 
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która powinna być skierowana do Boga, wtedy możemy zniszczyć relację między 

nami a Bogiem”.253 

 Tym samym wzywa do pewnego umiaru w miłości z następujący powodów: 

„(1) Panem naszego serca jest Bóg Wszechmogący. Żadna inna miłość nie może 

zastąpić w naszym sercu miłości do Boga. (2) Nie wolno nam mieć jakichkolwiek 

wątpliwości, że nasze dzieci są powierzonym nam darem od Boga. Miłość i miło-

sierdzie, które czujemy wobec dzieci jest rodzajem dodatku i pomocną dłonią, 

która pomaga nam i ułatwia opiekę nad powierzoną istotą. W rzeczywistości, 

wasza miłość do dzieci jest darem danym wam przez Boga, który jest naszym 

najlitościwszym Żywicielem. Miłość i miłosierdzie są wam dane po to, żebyście 

w najlepszy sposób opiekowali się powierzonym wam dzieckiem”.254 

 

Miłość zrównoważona w islamie 

Co znamienne Turecki Myśliciel pisząc o towarzyszach proroka Mahometa 

wskazuje, że: „Towaszysze, którzy byli żywym ucieleśnieniem prawdy uciele-

śnionej przez Proroka, stali się przykładem umiarkowania i równowagi w każdej 

kwestii”.255 Umiarkowanie i równowaga to – Jego zdaniem – dobre cechy, dlate-

go wskazuje również na występowanie pewnego zrównoważenia idei miłości     

w islamie, ponieważ: „Odmawia się miłości prześladowcom i napastnikom, gdyż 

miłość i łaska im okazane sprawiają, że stają się oni jeszcze bardziej agresywni, 

rozzuchwalają ich i zachęcają do gwałcenia praw innych. Z tej też przyczyny 

łaska nie powinna być okazywana ludziom, którzy zagrozili uniwersalnej miłości. 

Łaska okazana oprawcy jest najbardziej bezlitosnym aktem wobec prześladowa-

nych”256 i „Każdy kto nie kocha, nie jest również godny bycia kochanym”.257  

 W tym rozumieniu miłość jest jednak warunkowa, ponieważ wyklucza się tu 

prześladowców i napastników, czyli miłość z naszej strony nie powinna dotyczyć 

tych, którzy sami nie przestrzegają „uniwersalnej miłości” i sami nie kochają. Nie 

jest to tożsame z nakazem miłości wobec swoich wrogów jaki sformułował Jezus 

Chrystus, który wszak bezwzględnie nakazuje kochać swoich nieprzyjaciół i wro-

                                                           
253 M. F. Gülen, Od nasiona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci. Prze-

wodnik dla rodzin muzułmańskich, Warszawa, w druku, s. 62. 
254 M. F. Gülen, Od nasiona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci. Prze-

wodnik dla rodzin muzułmańskich, Warszawa, w druku, s. 62. 
255 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 31. 
256 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 32. 
257 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 57. 
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gów. W tym sensie chrześcijańskie rozumienie miłości nie jest zrównoważone i może 

być rozumiane jako coś abstrakcyjnego – według F. Gülena. 

 

Bardzo istotne jest także to, iż z idei miłości Turecki Filozof wyprowadza 

konsekwentnie następne bardzo ważne kategorie obecne w Jego nauczaniu. Są to: 

przebaczanie, łagodność, tolerancja, miłosierdzie i dialog. 
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Abstrakt 

Autor stara się analizować – na podstawie wybranej literatury – treść pojęcia ‘miłości’ w nauczaniu 
tureckiego myśliciela Fethullaha Gülena. Najpierw przedstawia definicję miłości,  potem rysuje kon-
teksty pomiędzy miłością a ludzkością, Bogiem i islamem oraz prorokami. Na koniec wskazuje zna-
czenie miłości w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym, a także w edukacji i wychowaniu. 
Przypomina o tzw. „zrównoważeniu miłości” w islamie. 
 
Abstract 

The author tries to analyse – on the basis of selected literature – the meaning of the idea of ‘love’ in 

the teaching of Turkish thinker Fethullah Gülen. At the first he presents the definition of love and then 

sketches contexts between love and humanity, God and Islam and also prophets. At the end he points 

to the meaning of love in intercultural and interreligious dialogue, and also in education and upbring-

ing. He recalls so called „balance of love” in Islam.  
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Dialog. Rozważania lingwisty  

(z tekstami Józefa Ratzingera i Fethullaha Gülena w tle) 

Dialogue. Linguistic considerations  

(with texts by Joseph Ratzinger and Fethullah Gülen in the background) 

 

 

0. Przedmiotem dociekań w tej pracy jest nazwa dialog i treści, które są jej przy-

porządkowane we współczesnej polszczyźnie. Obserwacje prowadzone są wyłą-

cznie z lingwistycznego punktu widzenia258. W celu ustalenia treści badanej na-

zwy wstępnej analizie poddano:  

1) dane systemowe, czyli zawarte w polskich słownikach ogólnych i terminolo-

gicznych oraz w encyklopedii259 definicje nazwy dialog; 

2) dane ankiety260; 

3) i przede wszystkim dane tekstowe ‒ kolokacje, czyli połączenia form leksemu 

dialog z innymi wyrazami: 

a) swobodne połączenia badanego leksemu z innymi leksemami w tekstach 

forów i blogów internetowych; 

                                                           
258 Uwaga lingwisty skupia się konsekwentnie na wyrazie dialog, nie wchodząc w problem 

zasadności użycia badanych wyrazów w analizowanych tekstach, choć zestawienie danych 

językowych pozwala wysunąć pewne wnioski z tym związane ‒ forma, treść i użycie 

znaków językowych nie są bowiem niezwiązane z rzeczywistością pozajęzykową. Wnioski 

w tym zakresie pozostawiam jednak wnikliwemu czytelnikowi. 
259 W tej pracy wykorzystano hasła z: 

● Encyklopedii PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/,  

● Słownika PWN (dalej: PWN, http://sjp.pwn.pl/) i  

● Wielkiego słownika języka polskiego pod. red. P. Żmigrodzkiego (dalej: WSJPŻ, 

http://www.wsjp.pl/). 
260 Ankietę przeprowadzono wśród 40 studentów UMK z różnych kierunków, głównie hu-

manistycznych, którzy mieli odpowiedzieć na pytanie: „Dialog – rozmowa. Jaka jest róż-

nica?”. 
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b) i w szczególności wyrażenia będące związkami stałymi (terminologiczny-

mi), głównie w tekstach naukowych261.  

W tym ostatnim przedziale specjalną uwagę poświęcono tekstom dwóch współ-

czesnych autorów, w pracach których temat dialogu zajmuje specjalne miejsce. 

Są nimi kard. Józef Ratzinger / Benedykt XVI i Fethullah Gülen262. 

                                                           
261 Są to wyrażenia zakwalifikowane w słownikach i encyklopediach jako terminy z nastę-

pujących dziedzin: teologia, filozofia, psychologia, socjologia. 
262 Przedmiotem obserwacji były teksty:  

#  K a r d .  J ó z e f  R a t z i n g e r  /  p a p i e ż  B e n e d y k t  X V I :   

● Przesłanie Benedykta XVI na uroczystość nazwania jego imieniem wielkiej auli Papie-

skiego Uniwersytetu Urbaniańskiego w Rzymie, 21 października 2014 r., 

https://ekai.pl/benedykt-xvi-dialog-miedzyreligijny-nie-zastepuje-misji/ (2015.10.18). 

● Letter of Pope Benedict XVI to Senator Marcello Pera, Interreligious dialogue impossi-

ble, pope says, but intercultural dialogue good, https://www.ncronline.org/news/interreligi 

ous-dialogue-impossible-pope-says-intercultura (2015.10.18). 

● Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z wyznawcami islamu przed Meczetem 

Skały w Jerozolimie 12 maja 2009 roku, https://ekai.pl/dokumenty/przemowienie-

benedykta-xvi-podczas-spotkania-z-wyznawcami-islamu-przed-meczetem-skaly-w-

jerozolimie-12-maja-2009-roku/ (2015.10.21). 

● Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z rabinami izraelskimi 12 maja 2009 

roku w Ośrodku Hechal Szlomo w Jerozolimie, https://ekai.pl/dokumenty/przemowienie-

benedykta-xvi-podczas-spotkania-z-rabinami-izraelskimi-12-maja-w-osrodku-hechal-

szlomo-w-jerozolimie/ (2015.10.21). 

● Benedykt XVI, Przemówienie na uniwersytecie w Ratyzbonie (Regensburg), 12.09.2006, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/ben16-

ratyzbona_12092006.html (2015.10.18). 

● Joseph Ratzinger, Granice dialogu, Wydawnictwo M, Kraków 1999. 

#  F e t h u l l a h  G ü l e n , teksty ze strony https://www.fgulen.com/pl/ (2015.10.30): 

– wywiady: 

● Islam nie stoi w opozycji do nowoczesności, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer 

Hermann, 06.12.2012. 

● Jeśli twoje zaufanie wobec Koranu jest silne, nie powinieneś bać się dialogu, Nuriye 

Akman, Zaman, 30.03.2004.  

● Niewiara może dominować, lecz nie tyrania, Asharq Al-Awsat, 16 maj 2014. 

● Ekskluzywny wywiad z żyjącym w odosobnieniu tureckim przywódcą duchowym Fethul-

lahem Gülenem, Jamie Tarabay, The Atlantic, 15 sierpień 2013. 

– artykuły: 

● Tolerancja i Łagodność, 17.06.2006. 

● Konieczność dialogu międzywyznaniowego, 25.04.2006. 

 

– książka 

● W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, styczeń-luty 2015. 
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1. Struktura pojęcia ‘dialog’ 

1.0. Znaczenie leksemu dialog w języku ogólnym wydaje się o tyle istotne, że 

ukazuje treść pojęcia, która jest dostępna wszystkim w ramach tzw. zdrowego ro-

zsądku (common sence). Z poznawczego punktu widzenia treść ta stanowi istotę 

ramy poznawczej (schematu poznawczego), według której porządkowana jest na-

sza wiedza o dialogu. 

1.1. Podstawowa struktura pojęcia ‘dialog’ 

Podstawowe znaczenie, jakie słowniki ogólne przypisują leksemowi dialog, to 

‘rozmowa dwóch osób’. Rozmowa zaś to ‘ciąg ustnych wypowiedzi co najmniej 

dwóch osób, odnoszących się do jednej sprawy’ lub ‘wzajemna wymiana myśli 

za pomocą słów’263. Jak widać, w podstawowej definicji badanego leksemu słow-

niki nie odchodzą od znaczenia greckiego pierwowzoru264, dlatego opis słowni-

kowy leksemu dialog w istocie pokrywa się z opisem leksemu rozmowa.  

Zgodnie z definicjami słownikowymi struktura semantyczna (schemat po-

znawczy) pojęcia nadrzędnego ‘dialog’265 składałaby się z następujących impli-

kowanych przezeń pozycji dla pojęć podrzędnych:  

                                                                                                                                    
Na podstawie tych tekstów zbudowano konkordancję dla leksemu dialog, w której można 

obserwować szersze konteksty jego występowania. 
263 Por.:  

● WSJPŻ: 1. ‘rozmowa (= „ciąg ustnych wypowiedzi co najmniej dwóch osób, odnoszą-

cych się do jednej sprawy”) dwóch osób’;  

● PWN: 1. «rozmowa (= «wzajemna wymiana myśli za pomocą słów») dwóch osób, 

zwłaszcza bohaterów powieści, sztuki lub filmu». 

Kolejne znaczenie słowa związane jest z literaturą piękną. Por.: 

● WSJPŻ: 2. poetycki ‘utwór literacki mający formę rozmowy, nieprzeznaczony do wysta-

wienia na scenie’;  

● PWN: 2. «utwór literacki niesceniczny, napisany w formie rozmowy». 
264 Łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’. 
265 Struktura semantyczna zdania pojmowana jest w duchu prac St. Karolaka (por. Składnia 

wyrażeń predykatywnych [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 1: Składnia. 

red. Zuzanna Topolińska. Warszawa, PWN 1984; St. Karolak. Podstawowe struktury skła-

dniowe języka polskiego. Warszawa: SOW 2002.) jako struktura, której jądrem jest dictum. 

Na nie nakładają się treści kategorii aktualizujących – modalności i temporalności. Dictum 

z kolei rozumiane jest jako pojęciowa struktura predykatowo-argumentowa ukonstytuowa-

na przez pojęcie nadrzędne (predykat) implikujące w zależności od swoich cech selektyw-

nych określoną liczbę i rodzaj pozycji dla innych pojęć – uzupełnień treściowych (argu-

mentów). Cechy selektywne predykatu nakładają ograniczenia na możliwe wypełnienia 

pozycji argumentowych i decydują o zakresie predykatu rozumianym jako zbiór pojęć, które 

mogą pełnić funkcje argumentów przy tym predykacie.  
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‘dialog = rozmowa’ 

 

   

(kogo) (z kim) (o czym) 

‘osoba’ ‘osoba’ ‘obszar rzeczywistości’ 

 

Dalsze dane systemowe zawarte w słownikach pokazują jednak, że między 

dialogiem a rozmową jest pewna różnica i ona wiąże się z celowością. Cel jednak 

jest pragmatycznym warunkiem każdej komunikacji (czyli też każdej rozmowy), 

zatem istotne dla rozważań w tym miejscu pytanie brzmi: Czy ‘cel’ jest składni-

kiem struktury pojęcia ‘dialog’, a nie tylko pragmatycznym warunkiem jego zais-

tnienia dialogu? 

1.2. Na to, że ‘cel’ jest składnikiem struktury semantycznej pojęcia ‘dialog’ wska-

zywałyby już występujące w podhasłach słownikowych wyrażenia definicyjne 

typu: „[rozmowy / wymiany zdań etc.] mające doprowadzić do / w celu…”266. 

                                                                                                                                    
Struktura dictum danego zdania jest monopredykatywna, jeśli składa się z predykatu 

konstytutywnego i implikowanych przezeń argumentów (przedmiotowych lub predykaty-

wnych, czyli podrzędnych struktur predykatowo-argumentowych). Jeśli w skład struktury 

dictum wchodzą treści predykatowo-argumentowe nieimplikowane bezpośrednio (por. ni-

żej) przez predykat nadrzędny (predykacje dodane), struktura dictum jest polipredykatywna.  

Monopredykatywną strukturę predykatowo-argumentową można uznać za prostą, pod-

stawową. Wszelkie struktury otrzymane od niej na drodze operacji semantycznych, w wy-

niku których powstaje nowy predykat o zakresie różnym od zakresu predykatu wyjściowe-

go, są strukturami derywowanymi. Tak na przykład zmiana zakresu predykatu może być 

wynikiem: zablokowania pozycji argumentowej, która zostaje wtedy niewypełniona; wpro-

wadzenia kompatybilnej (zgodnej z cechami selektywnymi predykatu nadrzędnego) treści 

predykatywnej na pozycję dla argumentu przedmiotowego; wprowadzenia treści przed-

miotowej czy predykatywnej niekompatybilnej (niezgodnej z cechami selektywnymi pre-

dykatu nadrzędnego) lub dodania predykacji, która również może być kompatybilna czy 

niekompatybilna z predykatem nadrzędnym. 
266 Por.  

● WSJPŻ: 3. ekumeniczny ‘wielokrotna wymiana opinii między stronami, mająca do-

prowad zić  [podkreślenie moje – V. M.] je do uzgodnienia stanowisk’;  

● PWN: 3. «szereg rozmów, negocjacji i innych działań mających  dopro wadzić  do  

[podkreślenie moje – V. M.] porozumienia między stronami konfliktu»;  

● Encyklopedia PWN: „filoz. w filozofii ustna lub spisana wymiana zdań, myśli, poglą-

dów, argumentów, dokonująca się pomiędzy osobami lub w świadomości jednej tylko 

osoby, mająca na celu  [podkreślenie moje – V. M.] poznanie prawdy lub przekazanie 

jej drugiemu człowiekowi, stworzenie międzyosobowej więzi lub przestrzeni dla wspólne-
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Wskazówki te pozwalają wysunąć hipotezę, że w definicji pojęcia ‘dialog’ ‘roz-

mowa’ będzie genus proximum, natomiast ‘cel’ będzie differentia specifica. Tre-

ścią warunku (a co za tym idzie też celu) pragmatycznego zarówno rozmowy, jak 

i dialogu będzie w takim wypadku ‘uzyskane niezbędnej informacji’‒ ten waru-

nek pragmatyczny charakteryzuje całą grupę wyrazów oznaczającą ‘komunikację’.  

1.3. Dane tekstowe w pełni potwierdzają powyższą hipotezę. Sonda internetowa 

dostarcza następujące dane: 

1.3.1. Zapytanie ‘dialog bez celu’ przynosi trzy wystąpienia, które odnoszą się do 

dialogów w filmach i powieściach (tj. do dialogu jako części utworu artystyczne-

go – por. wyżej zn. 2.) i stanowią negatywną ocenę funkcji dialogów w danych 

utworach267.  Inaczej zapytanie ‘rozmowa bez celu’, które występuje bez porów-

nania częściej268 w kontekstach wskazujących na: brak sensu czy prawidłowego 

odniesienia do tematu, brak porozumienia, brak efektu (np. zmiana przekonań ad-

wersarza) lub nieuzyskanie poszukiwanej przez rozmówcę informacji 269. Zau-

                                                                                                                                    
go działania.” (Jak zobaczymy dalej, tu Encyklopedia PWN łączy składniki dwóch róż-

nych struktur – por. niżej 2.). [dialog międzyreligijny, spotkania przedstawicieli 2 lub wię-

cej religii w celu  wzajemnego poznania doktryny, kultu, zasad etycznych, instytucji oraz 

podjęcia współpracy w zakresie realizacji ogólnoludzkich wartości humanistycznych]. 
267 Por. np. Dobra, tak naprawdę miałam napisać o „Vicky Christina Barcelona" (już od 

dwóch tygodni tak piszę o tym filmie), ale że jestem lekko podłamana seansem, recenzję 

chyba sobie odpuszczę – Woody Allen najwyraźniej wrócił do siebie, dialog bez celu i kilka 

kobiet. Tak, nietrudno się domyślić, że fanką Allena nigdy nie byłam, ale po ‘Match Point' 

miałam nadzieję na przyszłość, których nie rozwiał ani ‘Scoop', ani ‘Kassandra's Dream'. 

A tu taki cios w stopę. Ale jaki sens ma narzekanie przez cały post na reżysera i jego styl, 

którego zawsze miałam pełną świadomość, że nie lubię. http://liritio.blox.pl/2009/05/Mia 

lo-byc-co-innego-ale-nie-bedzie-czyli-filmowy.html (2015.11.30);  

Coś najgorszego, co widziałem. Zero pomysłu autora. Posuwa akcję tak, jakby nie mógł. 

Opisy tej Werony, dialogi bez celu. Niby jest 'to coś' wzorowane na dobrej książce Browna, 

ale Mendoza to taka marna podróbka, próba pastiszu, która się nie udała. Skończyłem po 

czterech rozdziałach. Nie polecam. http://lubimyczytac.pl/ksiazka/32838/tajemnica-vival 

diego (2015.11.30). 
268 1614 wystąpień (0,18-0,33 s). 
269 Por. np. Dotarło do niej, że nie ma sensu zajmowanie się tym w pojedynkę. Musi poroz-

mawiać na osobności z kimś, kogo myślenie choć trochę przypomina jej własne. Inaczej 

będzie to rozmowa bez celu, czego przykładem może być ich pierwsza wspólna burza mó-

zgów, podczas której wszyscy popadli w panikę i zaczęli histeryzować, a ona czuła się, jak 

w klatce z małpami. http://www.missfashion.pl/forum/t3325,1-my-list-%C5%9Bmierci-cz-

i-thriler-dramat-romans.htm (2015.11.30). Najczęściej forumowicze dyskutujący namiętnie 

o różnicy między karcianką a planszówką prowadzą puste rozmowy bez celu. Ani nie dojdą 

do porozumienia, ani nie ustanowią klasyfikacji, ani nawet na koniec nie będą bliżej swo-

jego celu w postaci na przykład znalezienia gry spełniającej ich wymagania. Mnożą się 
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ważmy, że w części kontekstów leksem rozmowa występuje jako synonim lekse-

mów dialog lub dyskusja, w których strukturze treści wpisany jest składnik ‘cel’. 

1.3.2. Poszukiwanie ‘dialog w celu’ przynosi około 80 400 wyników (0,24 s) w kon-

tekście ok. 60 różnych wyrażeń nazywających cel dialogu270. Podobne są wyniki 

poszukiwania ‘rozmowa w celu’ - około 75 500 wyników (0,50 s), gdzie kontek-

stem dla badanego wyrażenia również są wyrażenia wyznaczające cel rozmo-

wy271. Część tych kontekstów uwydatnia synonimię rozmowa ‒ dialog, dyskusja, 

negocjacje272. 

                                                                                                                                    
tylko w kółko te same posty z inną znów datą. http://www.gry-planszowe.pl/forum/viewto 

pic.php?f=1&t=37192&start=0 (2015.11.30). 
270 Oto niektóre z nich: Dialog w celu:  

osiągnięcia porozumienia 

uniknięcia konfliktu 

zapewnienia warunków rozwoju 

zapewnienia rozpowszechnienia najlepszych praktyk 

wypracowania optymalnego rozwiązania dla wszystkich stron  

znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania nieuregulowanych kwestii  

uzgodnienia wspólnego stanowiska 

ułatwienia współpracy 

określenia i zdefiniowania środków 

zidentyfikowania barier oraz katalizatorów zmian 

naprawienia krzywdy lub szkody 
271 Por. np. Rozmowa w celu:  

zebrania informacji 

uzyskania dokładnych informacji na temat... 

uzyskania odpowiedzi 

ustalenia oczekiwań Klienta 

zdefiniowania problemu, sformułowania potrzeb, ustalenia kontraktu 

omówienia wszystkich kwestii 

umówienia spotkania 

dokonania sprzedaży. 
272 Por. np. Negocjacje to po prostu każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie stanowi-

ska, czyli porozumienie się i uzyskanie od innych tego, czego od nich chcemy. To sposób, 

dzięki któremu co najmniej dwie osoby osiągają możliwie korzystne rozwiązanie częścio-

wego konfliktu interesów. To zarazem każda podjęta rozmowa w celu uzgodnienia wspól-

nego stanowiska. Tak więc celem negocjacji jest osiągnięcie porozumienia – wspólnego 

rozwiązania problemu. https://ekobietypl.wordpress.com/2007/06/15/ma_e_negocjacje_ro 

dzinne/ (2015.11.30). (.…) angażowałem się mocno w ich rozwój, starałem się stać ich 

przyjacielem, kochającym ojcem, który nigdy nie bije, nie krzyczy a każdy problem rozwią-

zuje rozmową w celu zrozumienia motywacji, które kierują dziećmi i tłumaczeniu im, jak 

można postępować inaczej, by wszyscy byli zadowoleni (…). http://do3xtata.blog.pl/2013 

/08/25/siedz-w-domu-i-wychowuj-dzieci/ (2015.11.30). 
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1.4. Wyniki ankiety również ukazują celowość konieczną w przypadku dialogu     

i możliwą (dopuszczalną) w przypadku rozmowy. Wśród odpowiedzi responden-

tów znalazły się takie, które, wyjaśniając różnice między dialogiem a rozmową, 

wprost wiążą dialog z celem273 i takie, które pośrednio odsyłają do celu dialogu, 

wskazując na jego bliskość z dyskusją albo na odmienność zdań uczestników i na 

potrzebę wymiany argumentów, co nie ma miejsca w rozmowie274. 

1.5. Materiał językowy pozwala także ustalić zakres pojęć, które mogą wypełniać 

pozycję dla ‘celu’ w strukturze semantycznej ‘dialogu’. W tekście wykładnikami 

treści w tej pozycji są wyrażenia typu: porozumienie, uniknięcie konfliktu, wyja-

śnienie podejrzeń, określenie środków / warunków, wypracowanie rozwiązań etc., 

dla których wspólnym mianownikiem jest ‘wspólne dla obu stron dobro’275. Na-

zwami ‘celu’ w przypadku ‘rozmowy’ są w tekstach wyrażenia typu: zebranie / 

uzyskanie informacji / odpowiedzi, potwierdzenie danych, zakwalifikowanie, usta-

lenie terminu, wykluczenie przeciwwskazań etc., które łączy element znaczeniowy 

‘niezbędna informacja’276. 

Przytoczone dotąd dane pozwalają przyporządkować pojęciu ‘dialog’ następu-

jącą podstawową strukturę, którą w tekstach realizują formy leksemu dialog. 

 

 

‘dialog 1’ 

 

                                                           
273 Por. np. Można rozmawiać bez celu. Dialog prowadzi się, by dojść do porozumienia, 

zgody etc. ‒ Dialog ma na celu wypowiedzenie się dwóch stron na dany temat, co owocuje 

wspólnym wnioskiem na ten temat, bądź wynika z dialogu różnica zdań. Rozmowa jest 

bardziej spontaniczna(…) ‒ O dialogu mówimy w kontekście dogadania się dwóch stron w 

jakiej sprawie...Rozmowa nie musi prowadzić do niczego, natomiast dialog raczej powi-

nien. ‒ Dialog (…) zakłada dochodzenie do wniosków, porozumień etc.  
274 Por. np. Dialog – wymiana argumentów, spostrzeżeń między dwoma osobami. Rozmowa 

– swobodna wymiana zdań między dwoma osobami lub w większej grupie osób. ‒ Dialog 

wydaje się być rozmową, w której ludzie mają określona rolę (…) ‒ W dialogu pojawia się 

zaangażowanie ze strony osób, które w nim uczestniczą. Są zaangażowane, przedstawiają 

swoje argumenty (…) ‒ (…) być może różnica polega na obecności dwóch różnych stano-

wisk, które w dialogu muszą się spotkać, w przypadku rozmowy być może porozumienie, 

spotkanie nie jest konieczne. 
275 Taka treść jest sygnalizowana w opisach słownikowych (por. wyżej przyp. 9) oraz w an-

kietach i przebadanych tekstach. 
276 Powyższe twierdzenie odnosi się do kontekstów, w których cel rozmowy został nazwa-

ny explicite. To nie wyczerpuje, rzecz jasna, listy możliwych intencji uczestników, która 

jest o wiele bogatsza w przypadku ‘rozmowy’. 
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(kogo) (z kim) (o czym / na temat) (w jakim celu) 

‘osoba’ ‘osoba’ ‘obszar rzeczywistości’ ‘wspólne dobro’  

 

2. Derywacja semantyczna 

2.0. Formy leksemu dialog i leksemów jemu pokrewnych mogą występować w te-

kstach w wyrażeniach zdaniowych kontekstowo niezależnych, czyli takich, w któ-

rych wszystkie pojęcia implikowane przez pojęcie nadrzędne mają swoją realiza-

cję w ramach danego wyrażenia zdaniowego, albo w wyrażeniach kontekstowo 

zależnych, w których wykładniki tych pojęć znajdują się w dalszym kontekście.    

I w jednym i w drugim wypadku pozycje implikowane wypełnione są treściami 

zgodnymi z implikacjami pojęcia nadrzędnego – dla ‘dialogu’ są to odpowiednio 

‘osoby’, ‘obszary rzeczywistości’ i ‘dobra’. Są jednak i takie kontekstowo nieza-

leżne wyrażenia zdaniowe, w których pewne pozycje są wypełnione treściami 

niezgodnymi z implikacjami pojęcia nadrzędnego lub nie są w ogóle wypełnione. 

Takie wyrażenia zdaniowe, choć zawierają ciąg znaków dialog, realizują inne 

struktury semantyczne (schematy poznawcze). Są one różne od podstawowej stru-

ktury semantycznej, ale są z niej wyprowadzalne, powstały bowiem w wyniku de-

rywacji semantycznej drogą różnego rodzaju transferu (przeniesienia) treści.       

Z leksykalnego punktu widzenia mamy w tym wypadku do czynienia z innym, 

homonimicznym leksemem dialog (zob. niżej). 

2.1. Transfery metonimiczne. Część derywowanych struktur semantycznych mo-

żna interpretować jako wynik transferu metonimicznego, w którym jedno lub 

więcej pojęć w pozycjach implikowanych zostaje zastąpiona innym / innymi po-

zostającymi w bezpośredniej relacji treściowej z pojęciami implikowanymi. W przy-

padku badanego pojęcia obserwuje się następujące transfery metonimiczne: 

2.1.1. Na pierwszym stopniu metonimii zespół ludzi (instytucja) zastępuje two-

rzące je osoby – transfer dokonuje się w pierwszych dwóch pozycjach, pozostałe 

zostają bez zmian. 

‘dialog 1’ 

    

(kogo) (z kim) (o czym / na temat) (w jakim celu) 

‘osoba’ ‘osoba’   

    

‘instytucja’ ‘instytucja’   

Por. np.: 
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Dialog rządu ze związkami zawodowymi na temat umowy społecznej w celu 

jej renegocjacji. 

Por. też dialog społeczny, dialog obywatelski. 

2.1.2. Następny stopień metonimii zastępuje ludzi czynnościami, które oni wyko-

nują – transfer dokonuje się w pierwszych dwóch pozycjach, pozostałe zostają 

bez zmian. 

 

‘dialog 1’ 

    

(kogo) (z kim) (o czym / na temat) (w jakim celu) 

‘osoba’ ‘osoba’   

    

‘instytucja’ ‘instytucja’   

    

‘zjawisko z życia człowieka’ ‘zjawisko z życia człowieka’   

 

Por. np.:  

dialog religii (międzyreligijny), wyznań (międzywyznaniowy), kultur (kulturo-

wy), (doktryn) doktrynalny277 

                                                           
277 Por. definicje słownikowe:  

WSJPŻ:  

religia: określony zbiór wierzeń dotyczących istnienia Boga lub bogów, świata niemate-

rialnego, pochodzenia i celu życia człowieka oraz związane z tymi wierzeniami obrzędy     

i nakazy moralne 

kultura: duchowy i materialny dorobek społeczności żyjącej w jakimś czasie na określo-

nym terenie 

PWN:  

religia: jw. 

kultura 

1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory» 

2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysło-

wy» 

Encyklopedia PWN:  

religia: zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej 

jako relacja człowieka do sacrum.  

kultura: [łac.], jeden z najbardziej popularnych terminów nauk humanistycznych i społecz-

nych (określanych przez niektórych teoretyków jako nauki o kulturze w odróżnieniu od 

nauk o przyrodzie), a także języka potocznego, w którym jednak ma zwykle inne znacze-

nie i silne zabarwienie wartościujące. 
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2.2. Transfer metaforyczny. Kolejną część derywowanych struktur semantycz-

nych można interpretować jako wynik transferu metaforycznego, w którym jedno 

lub więcej pojęć w pozycjach implikowanych zostaje zastąpiona innym / innymi 

niezgodnymi z implikacjami pojęcia nadrzędnego. Związek treściowy między 

treścią implikowaną a niekompatybilną, wprowadzoną na pozycję przy pojęciu 

nadrzędnym, bazuje na porównaniu. W wypadku struktury pojęcia ‘dialog’ treść 

‘osoba’ zostaje zastąpiona treścią ‘obszar rzeczywistości’, któremu tym samym 

zostają niejako przyporządkowane cechy ‘osoby’. Istotne w tym konkretnym 

transferze metaforycznym jest to, że obok tego dokonuje się też redukcja (bloka-

da) pozostałych pozycji otwartych przez pojęcie nadrzędne. Por.: 

 

‘dialog 2’ 

 

    

(kogo) 

‘osoba’ 

(z kim) 

‘osoba’ 

(o czym) 

 

(w jakim celu) ? 

    

‘obszar rzeczywistości’ ‘obszar rzeczywistości’ Ø Ø 

 

Por. np.: Dialog: 

natury i człowieka; 

natury z malarzem; 

 natury i nauki;  

natury i sztuki; 

natury z kulturą; 

natury z architekturą; 

natury społecznej z naturą jednostkową; 

natury i kreacji; 

życia (codziennego), codzienności. 

Z przykładów widać, jak w każdej z dwóch możliwych do wypełnienia przy 

tym transferze pozycji może dokonywać się transfer metonimiczny typu ‘osoba’ 

→ ‘zjawisko z życia człowieka’; ‘zjawisko z życia człowieka’ → ‘obszar rze-

czywistości’. 

W skutek transferu metaforycznego powstaje nowa struktura semantyczna, tj. 

de facto nowe pojęcie o tej samej nazwie dialog – które cechuje inna liczba im-
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plikacji (bez tematu i celu) i inne treści implikowane (inne cechy selektywne po-

zycji). Por.: 

 

‘dialog 2’ 

  

(co) (z czym) 

‘zjawisko z życia człowieka’ 

‘obszar rzeczywistości’ 

‘zjawisko z życia człowieka’ 

‘obszar rzeczywistości’ 

 

Dokonana pobieżna analiza struktury semantycznej oraz wyrażeń językowych 

pokazuje, że mamy w tym wypadku do czynienia z leksemem homonimicznym 

dialog2, któremu nie da się przypisać cech definicyjnych leksemu dialog1 typu 

„ciąg ustnych wypowiedzi”, „ustna lub spisana wymiana zdań, myśli, poglądów, 

argumentów”; a nawet: „działania mające doprowadzić do porozumienia między 

stronami konfliktu”278. 

2.3. Generalizacja. Kolejny mechanizm derywacji semantycznej obserwowany    

w tekstach można określić jako generalizacja, ponieważ polega on na tym, że 

wszystkie implikowane pozycje podlegają ogólnej kwantyfikacji, czyli ich zakres 

zostaje rozszerzony na wszystkie możliwe obiekty i zjawiska (‘zawsze i dla każ-

dego’). W wyniku tego pozycje zostają zablokowane (nie mogą być wypełnione) 

w strukturze wyrażenia zdaniowego. Por.: 

 

‘dialog 3’ 

 

    

(kogo) (z kim) (o czym) (w jakim celu) 

Ø  

(kto/cokolwiek) 

Ø  

(kto/cokolwiek) 

Ø 

(o czymkolwiek) 

Ø  

(w jakimkolwiek celu ? bez celu) 

 

Przykładem mogą być terminy typu: filozofia dialogu, strategie dialogu. 

Treścią nowego derywowanego pojęcia jest wtedy ‘zasada myślenia i pozna-

wania; postawa’. Sugestie o tym są zawarte w definicjach słownikowych i ency-

klopedycznych279. 

                                                           
278 Por. wyżej 2.1.; por. tez przyp. 9. 
279 Por. np. Encyklopedia PWN: „filozofia dialogu, zwana również filozofią spotkania, nurt 

filozofii XX w., w którym dialog jest punktem wyjścia, zasadą wszelkiego myślenia i poz-

nawania oraz przedmiotem filozoficznej refleksji”.  
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2.4. Z niewypełnieniem implikowanych przez pojęcie pozycji w wyrażeniu zda-

niowym („na powierzchni”), o których była mowa wyżej, związane są trzy istotne 

prawidłowości: 

(a) Pozycje te mogą być wypełniane na podstawie kontekstu. Wtedy mamy do 

czynienia z niewypełnieniem, które służy spójności tekstu i ma funkcję zbliżoną 

do tej, którą określa się jako anaforyczną. Wypełnienie treściami z kontekstu 

pozwala dość jednoznacznie zrekonstruować semantyczną strukturę ufundowaną 

na danym pojęciu. W tym wypadku nie zachodzi tu derywacja metaforyczna; 

mamy do czynienia jedynie z wyrażeniem niezupełnym (por. wyżej 1.5., 2.1.). 

(b) Pozycje mogą być wypełnione na podstawie wiedzy pozajęzykowej ucze-

stników aktu komunikacyjnego (w naszym przypadku – dialogu), jeśli brak od-

powiednich treści w kontekście – w pre- lub posttekście. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że uczestnicy w komunikacji mogą mieć różny zasób wiedzy na dany 

temat, wkraczamy zatem już na grunt możliwych nieporozumień, zakłóceń w ko-

munikacji. (por. wyżej 2.2.). 

(c) Przy braku danych kontekstowych możliwa jest także lektura z zastosowa-

niem kwantyfikacji ogólnej – zwłaszcza gdy niektóre albo wszystkie pozycje są 

notorycznie niewypełnione w tekście. (por. wyżej 2.3.). 

W przypadku niewypełnienia pozycji w tekście typu b. i c. nazwa wyrażająca 

dane pojęcie staje się nieostra, trudno wytoczyć granicę zakresów, do których 

może się odnosić. Wtedy użycie ciągu znaków dialog w tym samym tekście bez 

uwzględniania jego homonimiczności prowadzi do niezamierzonej lub zamierzo-

nej ekwiwokacji, staje się powodem niezamierzonych lub zamierzonych nieporo-

zumień. Przykładem, jak się wydaje, tekstowego wyniku próby przyporządkowa-

nia do siebie dwóch różnych pojęć wyrażanych ciągiem znaków dialog (o struk-

turze podstawowej lub metonimicznej vs metaforycznej lub z generalizacją) mo-

gą być wyrażenia typu celowa bezcelowość dialogu280, czyli ‘dialog w celu bez-

celowości’281. 

 

3. Pobieżne porównanie tekstów kard. Józefa Ratzingera / papieża Benedykta 

XVI i Fethullaha Gülena w kontekście coraz bardziej aktualnych ostatnio relacji 

chrześcijańsko-islamskich uwydatnia różnice, które, jak się wydaje, zasługują na 

refleksje specjalistów. 

                                                           
280 Por. St. Krajski, Ku filozofii dialogu międzyreligijnego: między kim odbywa się dialog?, 

Filozofia Dialogu 2007, t. 5, s. 99. 
281 Jednocześnie przykład ten zdaje się także być dowodem ad absurdum na tezę, że struk-

tura pojęcia ‘dialog’ zawiera jako swój składnik ‘cel’. 
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3.1. Tematem analizowanych tekstów kard. Józefa Ratzingera / papieża Benedyk-

ta XVI jest tzw. dialog międzyreligijny oraz dialog międzykulturowy. Użycia 

leksemu dialog w nich plasują pojęcie nim wyrażone w obszarze semantycznym 

struktury podstawowej i struktur derywowanych metonimicznych (por. ‘dialog 

2’). W bliższym i dalszym kontekście wyrażone są explicite treści implikowane – 

strony dialogu, jego temat i cel.  

3.1.1. I tak, stronami dialogu282 mogą być:  

mężczyźni i kobiety dobrej woli;  

muzułmanie i chrześcijanie;  

Żydzi i chrześcijanie;  

Delegacja Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem a Delegacja naczel-

nego Rabinatu Izraela ds. Stosunków z Kościołem Katolickim;  

religie;  

kultury ukształtowane przez religie;  

nauki. 

Wyrażenia te realizują schemat podstawowy i oba schematy metonimiczne. 

3.1.2. Możliwymi tematami dialogu są:  

zapewnienie poszanowania świętości życia ludzkiego, centralnego miejsca rodzi-

ny, solidnego wychowania młodych oraz wolności religii i sumienia dla zdrowego 

społeczeństwa; 

najbardziej palące zagadnienia etyczne naszych czasów; 

pokój w świecie = pokój religii; 

sprawiedliwość; 

troska o stworzenie;  

zadania dla ludzkości; 

obraz Boga i człowieka;  

chrześcijaństwo, islam i prawdy obydwu religii; 

cały zakres struktury wiary zawartej w Biblii i w Koranie;  

relacje między trzema “Prawami” czy trzema “porządkami życia”: Starym Te-

stamentem ‒ Nowym Testamentem – Koranem; 

dżihad, święta wojna ‒ związek między religią a przemocą w ogóle. 

Tematy mieszczą się w zakresie znaczeniowym wyznaczonym przez schemat 

podstawowy. 

3.1.3. Cele dialogu wyznaczają takie wyrażenia, jak np. 

wzajemne przyjęcie; 

                                                           
282 Tu i dalej treści podawane są według stopnia przekształcenia metonimcznego-meta-

forycznego. 
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obustronne poznanie i zrozumienie; 

wzajemna korekta i wzbogacanie; 

praca nad przezwyciężaniem nieporozumień i konfliktów przeszłości; 

głębokie pojednanie; 

budowanie świata sprawiedliwości i pokoju dla przyszłych pokoleń; 

rozpoznanie na nowo swoją tajemnicę i nieskończoność; 

pogłębienie i oczyszczenie religii przez prawdę; 

Warto odnotować, że pojawia się również i negatywne określenie: otóż celem 

dialogu nie może być połączenie religii. 

3.1.4. Dodatkowo w tekstach kard. J. Ratzingera / Benedykta XVI wyekspliko-

wane są warunki i zasady, ale także przeszkody dla dialogu jako „wymiany zdań, 

myśli, poglądów, argumentów”. Tak więc dialog należy zacząć od wiary, że jeden 

Bóg jest nieskończonym źródłem sprawiedliwości i miłosierdzia, jako że te dwa 

czynniki istnieją w Nim w doskonałej jedności. Warunkami prawdziwego dialogu 

są m. in.:  

dobra wola delegatów do otwartego i cierpliwego omawiania nie tylko punktów 

zbieżnych, lecz także rozbieżności; 

obowiązek niezmordowanego zabiegania o uczciwość; 

angażowanie się ludzi dobrej woli na poziomie rozumu; 

odwaga otwierania się na wielkość rozumu, a nie odrzucenie jego wielkości; 

zaufanie; 

wolna racjonalna dysputa różnych opinii i respektowanie różnych dróg; 

szacunek dla wiary innego; 

nie wyrzeczenie się swej wiary; 

krytyka także własnej religii. 

Przeszkodami w dialogu międzyreligijnym prowadzonym z zaufaniem, w praw-

dzie i uczciwości mogą stać się m. in.: 

rozum, który jest głuchy na pierwiastek Boski i spycha religię do obszaru podkultur; 

ustawianie się poza i ponad religii; 

niechęć do stawiania sobie fundamentalnych pytań przez rozum;  

rezygnacja z prawdy;  

ortopraksja: rezygnacja z niemożliwego do rozstrzygnięcia sporu o prawdę; 

założenie, że różne religie są odmianami jednej i tej samej rzeczywistości; 

wzięcie w nawias zaplecze własnej religii. 

3.2. Formy leksemu dialog występują w tekstach Fethullaha Gülena w dwóch 

grupach kontekstów. W pierwszej odnajdujemy wyrażenia oznaczające treści im-

plikowane, takie jak strony i cel dialogu oraz przede wszystkim treści nieimpli-
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kowane, związane z przyczynami, warunkami, środkami i okolicznościami („kon-

tekstem”) dialogu. W drugiej brak wyrażonych treści implikowanych ze struktury 

podstawowej, mogą natomiast pojawić się wykładniki niektórych z wymienio-

nych treści nieimplikowanych. 

3.2.1. Stronami dialogu w pierwszej grupie są np.: 

wyznawca Koranu i duchowni przedstawiciele [innych wyznań]; 

muzułmanie a chrześcijanie; 

religijni muzułmanie, chrześcijanie i żydzi;  

islam, chrześcijaństwo i judaizm; 

wyznania; 

religie. 

Wyrażenia te realizują schemat podstawowy i drugi schemat metonimiczny. Ob-

ok tego pojawiają się tautologiczne określenia typu: muzułmanie, obierając drogę 

dialogu, miłości i tolerancji [którzy] z pomocą oraz hojnością Boga będą potrafi-

li nawiązać dialog, gdziekolwiek się udadzą i z kimkolwiek się spotkają283oraz 

środowiska otwarte na dialog ‒ dzisiejsi przedstawiciele dialogu i tolerancji ‒ 

wiele ludzi zajmujący się tolerancją i dialogiem. 

3.2.2. Eksplicite wyrażonym celem w jednym z badanych tekstów jest stworzenie 

warunków do wydobycia prawdy. Obok tego: Cel dialogu pomiędzy religiami nie 

polega po prostu na zniszczeniu „naukowego” materializmu i destrukcyjnego świa-

topoglądu materialistycznego. To sama natura religii domaga się takiego dialogu. 

Judaizm, chrześcijaństwo i islam, a nawet hinduizm i inne religie światowe ak-

ceptują to samo źródło inspiracji, a włączając w to buddyzm – dążą do tego sa-

mego celu284. 

Treści, które można by było na podstawie kontekstu zakwalifikować jako cele 

dialogu, oddają wyrażenia typu:  

szukać dróg prowadzących do pokoju; 

budować wzajemne zrozumienie; 

służyć ludzkości; 

transformacja jednostki - wychowywać dobre istoty ludzkie, dobrych obywateli 

oraz altruistyczne jednostki, to może to prowadzić do bardziej pokojowego i do-

statniego życia społecznego; 

                                                           
283 Por. Dwie róże ze szmaragdowych wzgórz - Dialog i Tolerancja [w:] W kierunku glo-

balnej cywilizacji miłości i tolerancji. 
284 Por. Konieczność dialogu międzywyznaniowego. 
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zwalczać arcywrogów Ummy (społeczność muzułmańska) – zwłaszcza ignorancję, 

ubóstwo i brak jedności285. 

I tu również występują tautologiczne kontekstowo uwarunkowane określenia celu 

dialogu, jak np. więzi pomiędzy różnymi grupami, ustanowionymi w imię miłości, 

dialogu i tolerancji286. 

Celami lub skutkami dialogu nie mogą natomiast być: 

zaspokojenie własnego ego;  

unicestwienie przeciwnika; 

osłabiające postawę islamu względem Żydów i chrześcijan. 

3.2.3. Podobnie jak w tekstach kard. J. Ratzingera / Benedykta XVI, w pracach  

Fethullaha Gülena również wyeksplikowane są warunki i zasady dialogu mię-

dzywyznaniowego. Są to m. in.: 

brak wątpliwości co do swoich własnych wartości i zaufanie względem słów bo-

żych zawartych w świętej księdze Koranu; 

silne przekonania i niezachwiana wiara; 

wiara w to, że „pokój jest lepszy” (Koran, sura 4,128); 

wiara, że pouczający przekaz świętego Koranu oraz naszego Proroka jest w sta-

nie dostarczyć trwałych rozwiązań naszych problemów; 

Koran oraz sunna, z wyjątkiem pewnych szczególnych okoliczności, zawsze stają 

po stronie tolerancji. Jej rozpostarte skrzydła winny obejmować nie tylko Ludy 

Księgi, lecz w pewnym sensie także całą ludzkość; 

nieporuszanie powodów, które mogłyby być przyczyną kłótni w rozmowie z chrze-

ścijanami; 

puszczenie przeszłości w niepamięć, nie zwracanie uwagi na argumenty pole-

miczne a danie pierwszeństwa sprawom wspólnym, których jest zdecydowanie 

więcej niż polemicznych; 

nie czynić pewnych rzeczy, dzięki czemu wyznawcy religii objawionych mogliby 

przezwyciężyć wzajemną separację; 

wzajemne zrozumienie, szacunek, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości; 

szczerość i dobre intencje; 

zachowanie pewnej ostrożności w równowadze w zakresie tolerancji; 

                                                           
285 Por. Jak Bediüzzaman Said Nursi trafnie zauważył, powinniśmy zwalczać arcywrogów 

Ummy (społeczność muzułmańska) – zwłaszcza ignorancję, ubóstwo i brak jedności – za 

pomocą odpowiednich długofalowych projektów, promujących naukę, tolerancję, dialog..., 

wywiad Niewiara może dominować, lecz nie tyrania, Asharq Al-Awsat, 16 maj 2014. 
286 Por. Dialog z Ludami Księgi [w:] W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji. 
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Przyczyną konieczną dialogu międzywyznaniowego jest z kolei to, że: Nauki 

przyrodnicze, które winny być niejako znakami światła prowadzącymi ludzi do 

Boga, stały się przyczyną niewiary na skalę dotąd niespotykaną. ... Zachód stał 

się główną „bazą” tej niewiary, i ponieważ chrześcijaństwo jest religią najbar-

dziej przezeń dotkniętą287. 

3.2.4. Jak już wspomniano, w analizowanych tekstach Gülena traktujących o dia-

logu występuje jeszcze jedna grupa kontekstów, w których brak wyrażonych tre-

ści implikowanych ze struktury podstawowej. Oznacza to, że formy leksemu 

dialog zostały użyte w nich jako realizacja derywowanej struktury semantycznej 

z generalizacją (por. wyżej ‘dialog 3’ ‒ 2.3.). Tekstowym dowodem na tę dery-

wację są wyrażenia, w których dialog występuje w szeregach współrzędnych z in-

nymi leksemami, co wskazywałoby na to, że pojęcia przezeń wyrażone są w re-

lacji semantycznej równorzędności. Zwraca uwagę częstotliwość pewnych wyra-

żeń tego typu w analizowanych tekstach. Por. np.: dialog i tolerancja ‒ miłość      

i dialog ‒ miłość, dialog i tolerancja ‒ dialog, miłość, przywiązanie i tolerancja ‒ 

pokój, dobrobyt, ekologia, sprawiedliwość, tolerancja i dialog; Filary dialogu: 

Miłość, współczucie, tolerancja i przebaczenie. 

Świadczą o tym także wyrażenia, w których ‘dialog’ zaliczony zostaje wprost 

do ‘zasad’ i ‘postaw’, por. np.: W Koranie, sunnie oraz w czystych interpreta-

cjach wielkich uczonych nie ma śladów zaleceń ani postaw, które stałyby w sprze-

czności z miłością, tolerancją czy dialogiem, a także z naszymi emocjami, uczu-

ciami oraz myślami; por. też: Prorok, oprócz tego, że kierował się tolerancją         

i dialogiem jako podstawowymi założeniami, skłaniał się również w stronę wspól-

nych cech, jakie łączyły go z Ludami Księgi (Żydami oraz chrześcijanami). 

Środkami tak pojmowanego dialogu są: nauka; edukacja („dialog edukacyj-

ny”); wychowanie; media; długofalowe projekty, promujące naukę, tolerancję, 

dialog, a także sztukę, demokrację oraz umacnianie pozycji kobiet; projekty cha-

rytatywne; pomoc humanitarna; sport. 

 

4. Zestawienie użyć nazwy dialog wykazuje przynajmniej trzy skrajnie odmienne 

zakresowo relacje, konstytutywne dla treści pojęć, wyrażanych w kolokacjach.     

Z pewnym uproszczeniem dialog to: 

● ‘rozmowa dwóch osób (stron) na temat odcinka rzeczywistości (zjawiska)        

w celu osiągnięcia wspólnego dobra’; 

● ‘zetknięcie się dwóch odcinków rzeczywistości (zjawisk)’; 

● ‘zasada myślenia i poznawania; postawa’. 

                                                           
287 Por. Konieczność dialogu międzywyznaniowego. 
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Fakt ten powinien być brany pod uwagę; nieuwzględnienie go może bowiem pro-

wadzić do nieporozumień w rzeczywistym dialogu. 
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Abstrakt 

Przedmiotem dociekań w tej pracy jest nazwa dialog i treści, które są jej przyporządkowane we ws-
półczesnej polszczyźnie. W celu ustalenia treści badanej nazwy wstępnej analizie poddano: (1) dane 
systemowe, czyli zawarte w polskich słownikach ogólnych i terminologicznych oraz w encyklopedii 
definicje nazwy dialog; (2) dane ankiety; (3) i przede wszystkim dane tekstowe ‒ kolokacje, czyli połą-
czenia form leksemu dialog z innymi wyrazami: (a) swobodne połączenia badanego leksemu z innymi 
leksemami w tekstach forów i blogów internetowych; (b) i w szczególności wyrażenia będące związ-
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kami stałymi (terminologicznymi), głównie w tekstach naukowych. W tym ostatnim przedziale spe-
cjalną uwagę poświęcono tekstom dwóch współczesnych autorów, w pracach których temat dialogu 
zajmuje specjalne miejsce. Są nimi kard. Józef Ratzinger / Benedykt XVI i Fethullah Gülen. 

Zestawienie użyć nazwy dialog wykazuje przynajmniej trzy skrajnie odmienne zakresowo rela-
cje, konstytutywne dla treści pojęć, wyrażanych w kolokacjach. Z pewnym uproszczeniem dialog to: 
● ‘rozmowa dwóch osób na temat odcinka rzeczywistości w celu osiągnięcia wspólnego dobra’; 
● ‘zetknięcie się dwóch odcinków rzeczywistości (zjawisk)’; 
● ‘zasada myślenia i poznawania; postawa’. 
 
Abstract 

The subject of the study is the term dialogue and the meaning which the word carries in the contempo-
rary Polish language. To determine the meaning of the word, the following data have been analysed: 
(1) system data, included in Polish general and terminological dictionaries and in the encyclopedia, 
covering a. the term dialogue; (2) inquiry data; (3) predominantly text data: the collocations or combi-
nation of the lexeme dialogue with other words: (a) in the texts of online forums and blogs; (b) espe-
cially compounds (terminological) in scientific texts. In this last compartment special attention was 
paid to the texts of two contemporary authors ‒ Josef Ratzinger / Benedict XVI and Fethullah Gülen. 

The set of usages of the word dialogue indicates at least three completely different relations. In    
a simplified understanding, dialogue mean:  
● ‘two peoples (sides) interlocution about the area of reality in order to achieve a common good’; 
● ‘coming in contact two area of reality (phenomena)’; 
● ‘the principle of thinking and cognition; attitude’. 
 
Viara Majdjieva, prof. dr hab. – profesor w Katedrze Bałkanistyki, Wydziału Filologicznego UMK 
w Toruniu. Obszary jej slawistycznych badań konfrontatywnych to: składnia i semantyka, słowotwór-
stwo, frazeologia i leksykografia. Kolejnym obszarem jej zainteresowań to język duchowości. Jest 
autorką monografii, m.in. Non-inflected Parts of Speech in the Slavonic Languages (Syntactic Cha-
racteristics) (1995), Modalność: hipotetyczność, irrealność, optatywność i imperatywność, warunko-
wość. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska (t. 4, cz. 3, 2003), Słowotwórstwo. Gramatyka 
konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, 2009) i artykułów m. in. Agrafa nowej gnozy, [w:] Język 
religijny dawniej i dziś, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza nr 
21, Poznań 2004, s. 31-38.; Język duchowości – próba modelu analizy i opisu [w:] Język religijny 
dawniej i dziś V, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza Nr 39, 
Poznań 2009, s. 131-138; Tożsamość nazw a tożsamość doktryny (terminy chrześcijańskie w języku 
neognozy), [w:] Wokół religii i jej języka, red. E. Golachowska. A. Zielińska, SOW, Warszawa 2011, 
s. 355-367. 
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Social portrait of “Hizmet” youth 

Społeczny obraz młodzieży „Hizmet” 

  

 

This article is the result of a sociological research conducted among the youth of 

civil movement “Hizmet” (1500 people were interviewed) by a group of Belarus-

ian and Turkish scientists working and studying in the Belarusian State Universi-

ty. The results of this research allow us to create a fairly complete social portrait 

of young participants of this movement. 

 The article deals with the social portrait of young participants of civil move-

ment “Hizmet”, which is one of the most authoritative and influential in Turkey. 

It analyses the attitude of young people to family, life, happiness, future, business, 

career choice, etc. The word “Hizmet” can be translated from Turkish as “Service”. 

 The analysis of scientific literature and documents provides grounds for say-

ing that the youth movement “Hizmet” is a part of an international civil move-

ment “Hizmet”, which is better known outside Turkey as “Gulen’s movement”. 

The youth in “Hizmet” is not just an integral part of it. On the one hand, young 

people are the most active participants of this movement and, on the other hand, 

they are the main object of its activities as from the very beginning the main ob-

jectives of “Hizmet” included the rise of educational level in Turkey and solving 

the most acute and urgent problems of the country through education and up-

bringing. 

The word “Hizmet” can be translated from Turkish as “Service”. This word is 

often repeated in the sermons of Gulen,288 who offered moderate, “renewed” under-

standing of Islam, in which humanist ideals and principles form the spiritual and 

ideological core. In the world, this movement is known as Gulen’s movement. At 

the very beginning, he really was its main source of inspiration, and then became 

                                                           
288 F. Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar. Nil yayınları, İzmir 1985. 
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the face and voice of this movement. But in Turkey, this movement is called “Hiz-

met” by a simple and common word which fully corresponds to its spirit. 

“Hizmet” is not a particular ideology, it does not have a single programme or 

a strict system of values and principles, and it is not fundamentally different from 

many other ethical and religious teachings, which direct people towards selfless 

assistance to other people. “Hizmet” is rather a definite life practice, a kind of 

applied ethics. When you feed the poor, it is “Hizmet”, when you give money for 

someone to study, it is “Hizmet”, when you go to Africa to treat people, it is 

“Hizmet”, when you build schools, look after children, help someone to adapt to   

a new city, instruct or help people in their studies, all this is “Hizmet”. 

Different people who take part in this movement, demonstrate solidarity in 

understanding the spiritual and ideological nature of “Hizmet”, but they use dif-

ferent concepts that correspond to specific activities they are involved in. To sum 

it up, we can identify the main ideologemes of “Hizmet” as follows: patience and 

tolerance, dialogue and understanding, love and care, harmonious coexistence, 

empathy, responsibility, civic initiative, voluntary participation, commitment, 

diligence, etc. This list can be continued as the activities of the movement are 

very different, and various areas may demand various ideals and principles289. 

In order to get a full picture of the historical background for the beginning and 

development of “Hizmet” movement, it is necessary to distinguish two main 

levels of the research. 

The first level is a “small” history including the events of the twentieth centu-

ry, which are directly related to the activities of certain individuals and organiza-

tions, which embody the civil movement “Hizmet”. This level involves a multi-

factorial analysis of the historical process, objective economic conditions, socio-

political changes in the country, as well as attention to details, the unique combi-

nation of which determined the fate of the movement. 

The second level of the study involves the reference to a “big” history, includ-

ing age-old traditions of the Turkish society. Each nation takes a unique path of 

development, during which its socio-cultural code (rules and principles of coex-

istence, worldview principles) is formed, and which, one way or another, affects 

the lives of future generations. The rich history of Anatolian civilizations and the 

Ottoman Empire did not disappear without a trace, its impact determines the 

specific picture of modern Turkey. 

                                                           
289 S. Eraydın, Tasavvuf ve tarikatlar. Marmara Üniversitesi ilah Vakfı, İstanbul 2008.  
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Among „deep origins” of “Hizmet” movement going back to ancient tradi-

tions and lifestyle of the Turkish society and culture, we should name tariqas290 

(a spiritual path towards direct knowledge of God and spiritual development, 

synonym to Sufi brotherhood), waqfs291 (property given away for religious or 

charitable purposes) and ahilik292 (public organizations based on the principles of 

solidarity, the most important function of which was the educational and voca-

tional training of young people). The thing that they have in common with each 

other and with “Hizmet” movement is their closeness to folk culture, needs and 

interests of common people, help and care about all those in need. 

These socio-cultural phenomena are outstanding examples of social self-

organization and local initiative, which do not directly contradict the official 

ideology (as Sufism to orthodox Islam) and state policy (as waqfs and ahilik), but 

complement them in accordance with the current needs of the majority of com-

mon people. 

As any other significant sociocultural phenomenon, “Hizmet” movement had 

a maturation period, which lasted for some time and determined the existence of 

the movement. The maturation period of “Hizmet” coincides with the period of 

modernization in the Turkish society, global transformation of its social structure, 

political organization and economy. These processes were not painless, they were 

accompanied by the destruction of the traditional way of life, mass migration of 

population, economic and social differentiation, etc. 

Gradually the most important problems of the young Turkish society stood 

out: poverty, illiteracy, lack of specialists, social stratification and open enmity, 

moral corruption, etc. Education and upbringing of young generations became the 

key to solving all these problems293. This fact was emphasized by Gulen in his 

preaching, educational and social activities, he inspired and founded a new mo-

vement called “Gulen’s movement” or “Hizmet” movement. 

The research methodology used by the Turkish Statistical Institute, is, meta-

phorically speaking, rather strict as it offers to choose only one of the answers 

                                                           
290 Dzh. Baltadzhy, Sistema vakuf v islame. Osmanskii primer, Kazan’ 2010, s. 119-120, 

http://dakazan.ru/2010–02–16/sistema- vakufa-v-islame-osmanskijj-primer/ (05.09.2013). 
291 N. Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Ankara 1986. 
292 M. Akdag, Turtsiya i Belarus’ na puti vstupleniya v Evropeiskii soyuz. Otsenka dvizhe-

niya Fetkhullakha Gulena i ego posledovatelei v istoricheskom kontekste, ikh vklad v pod-

derzhanie mira i integratsii v Evrope i vo vsem mire // M. Akdag, Belarus’ – Turtsiya. Puti 

sotrudnichestva. Materialy mezhdunar. Nauch. prakt. konf., Minsk, dek. 2009 g., Minsk 2010.  
293 TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), İstatistiklerle Gençlik 2012, Ankara 2013. 
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suggested294. In our study of value orientations, we used a more liberal approach, 

proposing the participants to choose some answers to the question. We suppose 

that this approach let us to have a more detailed picture of value orientations of 

the group of young people under study. 

During the study of value orientations of the citizens of the country, including 

young people, carried out by the Turkish Statistical Institute the aim was to de-

termine sources of happiness. In accordance with the studies conducted by it, the 

overwhelming majority of the population considers family to be the main source 

of happiness. 

As can be seen from Table 1, in 2011 59,0% of young people aged 15-24 and 

75,3% of population aged 25 and more chose family as the main source of happy 

life. The family is a dominant value for different age groups of population, for 

both men and women. Although it should not go unmentioned that alongside with 

obvious domination of family values, love and success have more importance for 

young people than for older generations. Money and work also outscore although 

in this case the gap is not as big. 

 
Table 1 

The sources of happiness for Turkish population 

(%, 2011) 
 

 Family Love Success Money Work Other 

Young people aged 15 to 24  59,0 17,0 15,6 5,0 2,9 0,6 

People aged 25 and more 75,3 12,4 5,3 4,1 2,3 0,7 

 

The results of our study are given in Table 2. Here we can see that our data 

supports the traditional dominance of family values in the Turkish society. How-

ever, the results also allow us to make a number of other very interesting conclu-

sions. 

First, it can be concluded that the majority of respondents share the commit 

ment to traditional spiritual values and attach special value to education. About 

30% of respondents believe that the main life values are such values of the demo-

cratic secular society as freedom and independence. Approximately 20-25% of 

respondents are focused on the values associated with professional activities 

(skills, self-realization, and career) and consider them to be the most significant in 

                                                           
294 I. Dilekci, Turkish Youth. A Sociological Research // И. Дилекчи, Турецкая молодежь. 

Cоциологическое исследование, Москва 2015, c. 192. 
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life. It is also clear that such values as money, and especially fame and glory are 

much less attractive for this group of young people295. 

 
Table 2 

Answers to the question: “What are the most important life values for you?” 

(% of respondents) 

 

Family, love, kids 66,9 

Loyalty to traditional spiritual values 54,0 

Education 50,1 

Freedom, independence 30,6 

Skills, high professionalism 24,2 

Self-realization (realization of one’s own potential) 21,4 

Power, career 20,8 

Money 18,1 

Respect and recognition from other people 16,4 

Fame, glory 4,6 

 

The value system of a person is formed under a great influence of people who 

are taken by him/her as an example, who are figures of authority for him/her,       

a trustworthy and respectful source of information necessary for taking vital life 

decisions. The answers of young people given in Table 3, show that family and 

first of all parents play a great role in the formation of spiritual and ideological 

principles of young people. The second place belongs to religious leaders who 

represent spiritual values and traditions of the country296. 

 
Table 3 

Answers to the question: “Who do you look up to in your life?” 

(% of respondents) 

 

Parents  59,0 

Religious leaders 52,8 

Teachers  22,8 

Cultural luminaries 17,1 

Youth leaders 15,9 

Politicians 10,6 

 

More than 95% of respondents are Muslim believers, who completely (16,7%) 

or partially (79,5%) carry out their religious duties imposed by Islam. Brought up 

                                                           
295 A. Legchilin, I. Dilekci, Z. Eldem, Sociological research: „Modern Turkish youth - on 

the example of the social movement of Hizmet”, Minsk 2015. 
296 S. N. Burova, R. Dilekci, Turkish family and Hizmet movement, Moskva 2016, p. 272. 

(Turetskaja simja i Dvizenije Hizmet). 
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in the atmosphere of patience and tolerance, as well as practical activities devoted 

to the development of interreligious and intercultural dialogue, 78,5% of young 

people believe that every nation has the right to practice its own religion. And, 

thus, almost 70% of them support the efforts related to the establishment of con-

tacts and dialogue between representatives of different cultures and religions, and 

try to render their own help in this regard. The remaining part of respondents are 

neutral to it. 

One of important integrative indicators showing the approach of a person to 

life is its evaluation through the light of two criteria: first, the perception of per-

sonal life prospects from the perspective of optimism-pessimism; second, prefer-

ential attribution of the results of one’s activities to external factors (so-called 

external locus of control) or one’s own qualities and efforts (internal locus of 

control). The data in Table 4 shows that the absolute number of respondents faces 

personal future with optimism. What is more, the number of moderate optimists 

(the answer „rather optimistic”) is two times less than the number of explicit 

optimists. 

 
Table 4 

Answers to the question: “How do see your own future?” 

(% of respondents) 
 

With optimism 63,4 

Rather optimistic 31,7 

Difficult to answer 3,0 

With pessimism 1,1 

Rather pessimistic 0,8 

 

The answers to the question „What is success and failure in the life of a per-

son primarily related to?” show that the majority of young people demonstrate      

a combination of external and internal locus of control. At the same time the 

number of respondents who believe that the success and failure in the life of        

a person are determined by his/her own actions is almost 5 times as large as the 

number of those, who refer to the dominant influence of external circumstances 

(see Table 5). 
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Table 5 

Answers to the question: “What do you think, what is success  

and failure in the life of a person primarily related to?” 

(% of respondents) 
 

Both to the person and external circumstances 60,8 

To actions taken by the person  29,5 

To external circumstances of his/her life 6,4 

Difficult to answer 3,3 

 

The fact that the young people under survey attach special value to education 

for everyday life and social advancement of people, as well as to their assimila-

tion of spiritual values was confirmed in their answers to the question “Do you 

think that education helps in life?” 93,5% of respondents firmly believe that it 

does. For this reason, approximately 90% of young people tend to continue learn-

ing and increasing their level of education in future. Moreover, almost 70% of 

them have firm intention in this regard. 

One of the most important socialization stages of a young person that plays an 

important role in his/her future life and, in particular, preconditions his/her satis-

faction with life, is the choice of profession. The answers show (see Table 6) that 

three of every four respondents have already made their choice or are going to 

make it on the basis of their interest to this or that profession. 20-25% of the re-

spondents take into account the state of the labour market and the demand for this 

profession, as well as its prospects in terms of career making and salary. Only 

every tenth respondent said that his/her choice was occasional297. 

 
Table 6 

Answers to the question: “What is the reason for your choice of profession (specialty)?” 

(% of respondents) 

 

Interest in this profession 75,1 

Opportunity to make a professional career 23,4 

Labour market demand for this profession  

(it is easier to find a job) 
22,1 

High-paying job 18,5 

Occasional choice  10,9 

Family tradition 5,7 

 

                                                           
297 A. Legchilin, I. Dilekci, Z. Eldem, Sociological research: „Modern Turkish youth - on 

the example of the social movement of Hizmet”, Minsk 2015. 
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The answers of young people to the question about the value of work for 

them, once again demonstrated their respect for Islam canons, according to which 

work is a value for the benefit of society and for the person himself. As it can be 

seen from Table 7, 71,8% of respondents answered that the work should be useful 

for the society. The loyalty to Muslim spiritual traditions also showed itself in the 

fact that 42,6% (the second place in the ranking of work values) of respondents 

believe that work should make it possible to follow the rules of work ethics and 

integrity. At the same time, the results of the survey clearly show that a signifi-

cant number of young people also focus on more contemporary values of work, 

such as independent decision-making, educational and professional development, 

creative nature of the work and, finally, salary level. 

 
Table 7 

Answers to the question: “To your mind, what should the work (profession) be?” 

(% of respondents) 

 

Be useful to the society 71,8 

Make it possible to follow the rules of work ethics and integrity 42,6 

Be associated with decision-making 34,4 

Give access to education 33,8 

Be interesting and creative 31,1 

Be highly paid 30,3 

Give an opportunity to earn the respect of the family and friends 27,5 

Give an opportunity to improve one’s social status, to make a career 23,6 

Provide favourable hygienic and sanitary conditions,  

occupational safety and health 
21,9 

Allow working flexible hours, relatively free time usage  10,1 

 

As we have already noted above, the results of the study show that the vast 

majority of young people evaluate their life prospects with a big share of opti-

mism and self-confidence, trusting their own abilities and efforts. In accordance 

with the results given in Table 8, the source of this optimism is the results they 

have already reached in their lives. As we can see from the table, more than 75% 

of respondents appreciate their professional career and success in a positive way. 

Only 8,5% of them are not satisfied. 
 

Table 8 

Answers to the question: “How is your professional career going on?” 

(% of respondents) 

 

There is no great success, but in general everything is OK 50,2 

My career is quite successful 25,2 

Difficult to answer 16,2 

My career is not successful 8,5 
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Overall quite favourable feeling about their lives and satisfaction with their 

achievements partly showed themselves in their responses to the question whether 

they are satisfied with their level of material well-being or not. It happened that in 

one way or another almost 80% of respondents are satisfied with their material 

well-being (in our opinion, mostly due to the age of the respondents). The results 

of the study also clearly show that the majority of young people does not associ-

ate life success with money and material standard of living298. 

The answers to the question what the young people under survey are going to 

do in order to improve their material standard of living, allow us to make a num-

ber of interesting conclusions. First, the vast majority of young people associate 

favourable prospects for their future life, including its material component, with 

their own country. Only 2,3% of respondents are going to leave the country for 

permanent residence abroad, and only 5,4% are planning to go abroad temporari-

ly for work. Most young people are focused on looking for better paid jobs in 

their profession (16,3%), hope to find some additional earning (13,9%) and are 

ready to learn a new profession (9,8%) (See Table 9). 

 
Table 9 

Answers to the question: “If you are not satisfied with your  

material well-being what are you going to do?” 

(% of respondents) 

 

I am satisfied with my material well-being 34,4 

Difficult to answer 17,6 

I am going to search for a better paid job in my profession 16,3 

I am going to look for additional earning 13,9 

I am going to learn a new profession 9,8 

I am going abroad for some time in order to earn living there 5,4 

I am going to another region of Turkey 3,3 

I am going to move abroad permanently 2,3 

 

Charitable activities of many Turkish businessmen, including the young ones, 

is the embodiment of one of five sacred principles of Islam – zakat, according to 

which every Muslim is obliged to give away annually part of his/her earnings in 

order to help those in need, including poor and disabled people, orphans and, in 

this case, young people who need financial support for getting education. 

                                                           
298 A. Legchilin, I. Dilekci, Z. Eldem, Sociological research: „Modern Turkish youth - on 

the example of the social movement of Hizmet”, Minsk 2015. 
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Their following spiritual and moral principles as well as charitable activities 

of businessmen, in our opinion, determine the high appreciation of business ex-

pressed by most of the respondents. According to estimates of the respondents 

“business is useful for the society and for the person himself” (see Table 10). We 

suppose that this kind of business evaluation leads to the fact that almost every 

fourth young man wants to be engaged in it. Moreover, every tenth respondent 

has already been engaged in some business as of the date of the research299. 

 
Table 10 

Answers to the question: “What is your attitude towards business?” 

(% of respondents) 
 

Business is useful for the society and for the person 74,6 

Difficult to answer 13,9 

Business is useful only for the person who is involved in it 11,5 

 

For Turkish youth the problem of unemployment is sufficiently acute. In re-

cent years, the rate of unemployed among them has been about 18-22%. There-

fore, during our survey we asked a few questions relating to the problem of un-

employment. As it turned out, 40% of the respondents are afraid of losing their 

job. However, almost 90% of them have a sufficiently clear idea what they are 

going to do in such a situation. As is can been seen from Table 11, first of all, 

they are planning to look for some work in their profession (47,2%). In other 

cases, they are going to learn a new trade (21,1%) or to seek for some other job 

(18,3%). 

 
Table 11 

Answers to the question: “What will you do if find yourself unemployed?” 

(% of respondents) 

 

I will look for a job related to my profession 47,8 

I will learn a new trade 21,1 

I will look for any other job 18,3 

Difficult to answer 12,8 

 

We can distinguish two main ways of spending leisure time by young people. 

In the first place, it is communication with their friends and spending time with 

their family. In the second place, it is studying and reading. However, in general 

leisure time activities are quite diverse including watching television and video, 

                                                           
299 S. N. Burova, R. Dilekci, Turkish family and Hizmet movement, Moskva 2016, p. 272. 

(Turetskaja simja i Dvizenije Hizmet). 
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surfing the Internet, doing sports, spending time in the fresh air, participation in 

social activities, engagement with artistic activities, etc. (see Table 12)300. 

 
Table 12 

Answers to the question: “How do you spend your free time?” 

(% of respondents) 

 

Communicating with my friends 5,4 

Reading, learning 5,0 

Spending time with my family 0,3 

Watching TV, video 9,0 

Surfing the Internet 6,8 

Doing sports 5,0 

Spending time in nature's lap 9,8 

Helping other people 6,2 

Participating in social activities 1,6 

Engagement with artistic activities (singing, dancing, taking part in stage production, etc.) 5,5 

 

The culture and art mostly attract young people because they give them a pos-

sibility to get closer to the traditions and spiritual values of their own country 

(54,8%). In the second place, there is the opportunity for them to relax and to 

spend free time in an interesting way (47,3%). Every fourth respondent is attract-

ed to culture and art because they let them discover their own creative talents and 

abilities in different kinds of art (see Table 13)301. 

 

 
Table 13 

Answers to the question: “What aspects of culture and art attract you,  

what is their influence on your life?” 

(% of respondents) 

 

They bring me to the traditions, spiritual values of my country 4,8 

They allow me to have a good rest, good pastime 7,3 

They give an opportunity to find myself in art 4,0 

They help in upbringing children 8,4 

Difficult to answer 5,5 

 

Young people are active in using Internet resources, modern information and 

communication technologies. Almost 95% of respondents use computers, and 

                                                           
300 A. Legchilin, I. Dilekci, Z. Eldem, Sociological research: „Modern Turkish youth - on 

the example of the social movement of Hizmet”, Minsk 2015. 
301 S. N. Burova, R. Dilekci, Turkish family and Hizmet movement. Moskva 2016, p. 272. 
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52,6% of them use them on a regular basis. Practically all respondents who have 

computers use Internet resources. Almost every second of them does it regularly. 

About 93% of respondents are able to work in social networks and take the ad-

vantage of them, 37,9% do it regularly. 

In this regard, it is very symptomatic that most of the respondents (86,0%) 

named Internet in the first place when answering to the question: “What are the 

sources of information you use?” In the second place they named printed media 

(66,4%) and in the third place came television (31,5%). Radio appeared to be the 

last on the list, only 14,8%. The information interests of young people satisfied by 

the Internet are more than diverse, but educational programmes and learning 

materials are in the first place. 

The answers of boys and girls to the question what induced or induces them to 

marriage, shows that first of all they appreciate love, spiritual affinity of future 

spouses and loyalty to family traditions. The predominance of these factors for 

getting married appeared to be especially distinct in the answers of girls. The other 

factors inducing young people to marry include also the desire to have children, 

reliance on family life advantages and desire to avoid loneliness (see Table 14). 

 
Table 14 

Answers to the question: “What induced or induces you to marriage?” 

(% of respondents) 

 

 All respondents Boys Girls 

Love, spiritual affinity 66,9 61,3 77,6 

Loyalty to family traditions 51,7 50,6 53,6 

Desire to have children 34,8 35,1 34,3 

Reliance on family life advantages 34,7 36,5 31,2 

Desire to avoid loneliness 28,6 31,0 23,9 

Desire to live independently without  

parents’ control 
10,9 10,6 11,1 

Opportunity to solve one’s material  
and housing problems 

8,9 9,4 7,7 

 

For the prospects of demographic development it is fundamental that the 

young people express desire to have children. The answers to the question: “How 

many children would you like to have?” were very different. 26,7% of respond-

ents said that they would like to have two children, 24,9% mentioned 3-4 children 

while 22,8% of respondents named 5-7 children. We can say that this is the case 

of a mixture of traditional and more modern (urban) approaches to the family. It 

is significant that most girls chose a smaller number of children, but more than 

one. The reasons for such attitude to the issue of childbearing on the part of 
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young women become clear in the analysis of their answers to the question: 

„What restrains your desire to have more children?” Due to their desire to study 

and to make a professional career, they said that it is “heavy workload at work, 

school” that restrain them from having more children, some of them also men-

tioned a less popular answer namely the “desire not to limit their personal free-

dom”.302  

The study of the attitude of young people to various aspects of family life, and 

first of all relations between husband and wife, shows the closeness of views of 

boys and girls. First of all, it is related to a special value of a family in the life of   

a person; freedom to make one’s own independent decision regarding marriage; 

necessary efforts of both spouses in order to preserve their marriage; respect to 

parents, while maintaining the right to have one’s own opinion; active participa-

tion of both parents in the upbringing of children; joint participation of both 

spouses in the process of decision-making on different issues regarding family 

life, etc. Certain differences in their views primarily relate to the desire of women 

to have an opportunity for more active participation in professional and social 

activities. 

Thus, the study of value orientations of young people of “Hizmet” movement 

confirmed the traditional dominance of family values in different age groups of 

the Turkish society, including the respondents. At the same time, the study 

demonstrated that most participants of the movement share the commitment to 

traditional spiritual values of their country and attach great importance to educa-

tion. About 30% of respondents believe that the main life values are such values 

of the democratic secular society as freedom and independence. Approximately 

20-25% of respondents are focused on the values associated with professional 

activities (skills, self-realization, and career) and consider them to be the most 

significant in life. Far fewer young people are attracted by money, and especially 

by fame or glory. The answers of boys and girls to the question what induced or 

induces them to marriage, show that first of all they appreciate love, spiritual 

affinity of future spouses and loyalty to family traditions. 

The answers of young people to the question about the value of work for them 

once again demonstrated their respect for Islam canons, according to which work 

is a value for the benefit of society and for the person himself. For most of them, 

the work is valuable if it is useful for the society. The loyalty to Muslim spiritual 

traditions also showed itself in the fact that many young people believe that work 

                                                           
302 I. Dilekci, Turkish Youth. A Sociological Research // И. Дилекчи, Турецкая молодежь. 

Cоциологическое исследование, Москва 2015, c. 192. 
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should make it possible to follow the rules of work ethics and integrity. At the 

same time, a significant number of young people also focus on more contempo-

rary values of work, such as independent decision-making, educational and pro-

fessional development, creative nature of the work and, finally, salary level. Busi-

ness based on spiritual and moral traditions of the country also gets high appre-

ciation. 
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Abstract 
This article is the result of a sociological research conducted among the youth of civil movement 
“Hizmet”. The results of this research allow us to create a fairly complete social portrait of young par-
ticipants of this movement. 

The main objectives of “Hizmet” activities include the rise of educational level in Turkey and 
solving the most acute and urgent problems of the country through education and upbringing. The 
word “Hizmet” can be translated from Turkish as “Service”. 

The article deals with the social portrait of young participants of civil movement “Hizmet”, which 
is one of the most authoritative and influential in Turkey. It analyses the attitude of young people to 
family, life, happiness, future, business, career choice, etc.  
Keywords: youth, Turkey, Hizmet, social portrait 

 
Abstrakt 

Artykuł powstał jako rezultat badań socjologicznych przeprowadzonych wśród młodzieży z ruchu 
społecznego „Hizmet”. Wyniki tych badań pozwalają skonstruować w miarę całościowy obraz społe-
czny młodych uczestników tego ruchu. 

Główny celem ruchu „Hizmet” jest wzrost poziomu wykształcenia w Turcji oraz rozwikłanie naj-
bardziej bolących i zapalnych problemów kraju za pomocą edukacji i wychowania. Słowo „Hizmet” 
można przetłumaczyć z j. tureckiego jako „Służba”. 

Artykuł dotyczy portretu społecznego młodych uczestników ruchu obywatelskiego „Hizmet”, który 
pozostaje jednym z najbardziej wpływowych i cieszących się szacunkiem ruchów w Turcji. Analizuje 
stosunek tych młodych ludzi do rodziny, życia, szczęścia, przyszłości, biznesu, wyboru kariery itp. 
Słowa kluczowe: młodzież, Turcja, Hizmet, portret społeczny 
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