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Wst´p

Cele i Zasady:

My, organizacje wchodzàce w sk∏ad
Soka Gakkai International (SGI) i jej
cz∏onkowie, przyjmujemy jako g∏ówny
cel i misj´ przyczynianie si´ do rozwoju
pokoju, kultury i edukacji, w oparciu o
filozofi´
i idee buddyzmu Nichirena Daishonina.
Zdajemy sobie spraw´; ˝e w ˝adnym
innym momencie historii ludzkoÊç nie
sta∏a wobec tak silnego zestawienia
przeciwstawnych si∏: wojny i pokoju,
dyskryminacji i równoÊci, ubóstwa
i dostatku, jak w XX wieku; ˝e rozwój
zaawansowanych technologii
militarnych, g∏ównie broni nuklearnej,
wykreowa∏ sytuacj´, w której
przetrwanie gatunku ludzkiego jest
niepewne, a rzeczywistoÊç brutalnej
dyskryminacji etnicznej i religijnej jest
przyczynà niekoƒczàcego si´ ko∏a
konfliktów, gdzie ludzki egoizm i brak
umiaru rodzi problemy ogólnoÊwiatowe, takie jak degradacja Êrodowiska
naturalnego i pog∏´bianie si´ przepaÊci
ekonomicznej mi´dzy krajami wysokorozwini´tymi, a rozwijajàcymi si´, co
grozi powa˝nymi nast´pstwami dla
wspólnej przysz∏oÊci ca∏ej ludzkoÊci.
Wierzymy, ˝e buddyzm Nichirena
Daishonina, humanistyczna filozofia
nieograniczonego szacunku dla
Êwi´toÊci ˝ycia i ogólnego
wspó∏odczuwania, pozwoli ludziom
piel´gnowaç i pokazaç Êwiatu
wrodzonà màdroÊç, rozwijaç
kreatywnoÊç ducha ludzkoÊci,
przezwyci´˝aç trudnoÊci i kryzysy,
w obliczu których stajemy i tworzyç
spo∏eczeƒstwa wiodàce pokojowà
i dostatnià egzystencj´.
Dlatego te˝, my organizacje
i cz∏onkowie SGI, jesteÊmy zdeterminowani, aby propagowaç obywatelstwo
ogólnoÊwiatowe, ducha tolerancji,
szacunek dla praw cz∏owieka zgodnie
z humanistycznym przes∏aniem
buddyzmu, aby rozwiàzywaç problemy
Êwiatowe poprzez dialog i praktyczne
dzia∏anie w oparciu o niez∏omnà wiar´,
˝e brak przemocy jest jedynà s∏usznà
drogà. Dlatego przyjmujemy Kart´ SGI
wraz z jej celami i zasadami.

1. Celem SGI jest dzia∏anie na rzecz
pokoju, kultury i edukacji dla szcz´Êcia
i dobrobytu ludzkoÊci w oparciu o
buddyjski szacunek dla Êwi´toÊci ˝ycia.
2. SGI, dà˝àc do realizacji idei
ogólnoÊwiatowego obywatelstwa
wszystkich ludzi, powinna chroniç
fundamentalne prawa cz∏owieka,
nie dopuszczajàc do jakichkolwiek
objawów dyskryminacji na ˝adnym tle.
3. SGI szanuje i ochrania wolnoÊç
religijnà i sposoby jej wyznawania.
4. SGI wp∏ywa na szcz´Êcie innych
poprzez promowanie znajomoÊci zasad
buddyzmu Nichirena Daishonina.
5. SGI, poprzez organizacje wchodzàce
w jej sk∏ad, zach´ca swoich cz∏onków
do aktywnego dzia∏ania na rzecz swoich
spo∏ecznoÊci i ich pomyÊlnego rozwoju.
6. SGI szanuje niezale˝noÊç i autonomi´
zrzeszonych organizacji, zgodnie
z warunkami i zasadami panujàcymi
w danych krajach.
7. SGI, propagujàc buddyjskiego ducha
tolerancji, szanuje inne religie,
podejmuje z nimi dialog i wspó∏prac´,
majàce na celu rozwiàzywanie
problemów ludzkoÊci.
8. SGI szanuje kulturowà ró˝norodnoÊç,
promuje wymian´ mi´dzykulturowà,
jako Êrodek do stworzenia
mi´dzynarodowego spo∏eczeƒstwa
o wspólnym rozumieniu i harmonii.
9. SGI na podstawie buddyjskiej idei
wspó∏˝ycia w symbiozie, dzia∏a na rzecz
ochrony Êrodowiska i zasobów
naturalnych.
10. SGI dzia∏a na rzecz rozwoju
edukacji, poszukiwania prawdy
i rozwoju nauki, co pozwala ludziom
osiàgnàç rozwój indywidualny oraz
pe∏ne i szcz´Êliwe ˝ycie.
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CZYM JEST SGI?
Kultura
Towarzystwo Min-On (The Min-On Concert Association),
którego celem jest pog∏´bianie wspólnego rozumienia
i przyjaêni mi´dzy narodami, promuje Êwiatowà muzyk´
i wymian´ mi´dzykulturowà, wierzàc, ˝e ekspresja
artystyczna b´dàca Êrodkiem ponad narodowoÊciowym,
rasowym i j´zykowym, ma zdolnoÊç piel´gnowania
wartoÊci pokojowych. Od rozpocz´cia swojej dzia∏alnoÊci
w roku 1963, Min-On ( z siedzibà w Tokio), bra∏o udzia∏
w organizowaniu wyst´pów grup artystycznych,
muzycznych, tanecznych i teatralnych z 92 krajów
i regionów.Towarzystwo jest równie˝ za∏o˝ycielem muzeum
i muzycznej biblioteki, organizatorem szkolnych koncertów
i konkursów muzycznych majàcych zach´ciç m∏ode talenty
do wyst´pów.

Muzeum Tokyo Fuji Art (The Tokyo Fuji Art
Museum) (za∏o˝one w roku 1983) nie tylko prezentuje
japoƒskiej publicznoÊci skarby kulturowego dziedzictwa
Êwiata, ale równie˝ wypo˝ycza w∏asne kolekcje sztuki
muzeom na ca∏ym Êwiecie. Muzeum posiada w swych
zbiorach ponad 25tys dzie∏ sztuki staro˝ytnej
i wspó∏czesnej – obrazów, ceramiki, przedmiotów z laki,
drzeworytów, kaligrafii, rzeêby i fotografii.

Soka Gakkai International (SGI)
to buddyjska organizacja zrzeszajàca ponad
12 milionów cz∏onków w 190 krajach
i terytoriach na ca∏ym Êwiecie. Dla cz∏onków SGI
buddyzm jest praktycznà filozofià mówiàcà o
potencjale moêliwoÊci cz∏owieka
i wewn´trznej przemianie, filozofià
umo˝liwiajàcà ludziom rozwijanie siebie
i branie odpowiedzialnoÊç za w∏asne ˝ycie.
Jako Êwieccy wyznawcy i „zaanga˝owani
buddyÊci”, cz∏onkowie SGI w swoim
˝yciu codziennym starajà si´ rozwijaç
poczucie pewnoÊci siebie by
w ka˝dej sytuacji tworzyç wartoÊci oraz
przyczyniaç si´ do szcz´Êcia przyjació∏, rodziny
i spo∏eczeƒstwa.
Szerzenie takich wartoÊci jak: pokój, kultura
i edukacja to g∏ówne zadania SGI.

„POKÓJ, WED¸UG BUDDYSTÓW SGI, ZACZYNA SI¢ OD W¸ASNEGO POCZUCIA SZCZ¢ÂCIA I POKOJU, A ROZPRZESTRZENIA SI¢ KIEDY OÂWIECONE JEDNOSTKI DZIA¸AJÑ NA RZECZ POKOJU NA
POZIOMIE LOKALNYM, NARODOWYM I MI¢DZYNARODOWYM.”
-Soka Gakkai w Ameryce, Phillip E. Hammod i David W. Machacek, Wydawnictwo Uniwesytetu Oxford

KULTURA: (1) Córka Rybaka (Daughter of Fisherman ) autorstwa William'a Adolphe'a Bouguereau z kolekcji

The Tokyo
Fuji Art Museum. (2) Balet Królewski z Kambod˝y na wyst´pach w Japonii, na zaproszenie Min-On, 2002. (3) The Great Wave
(Wielka Fala) autorstwa Hokusai, ze zbiorów The Tokyo Fuji Art Museum. (4) Tancerka z Narodowego Baletu z Senegalu podczas trasy "Bicie Serca Dakaru”(„Heartbeat Of Dakar”) zorganizowanej przez Min-On w Japonii, 2005.

1

SOKA GAKKAI INTERNATIONAL

Pokój

"Ten kto nie waha si´ ˝yç dniem
codziennym, tu i teraz, pog∏´bia
swój stan ˝yciowy. Po prostu skieruj
swoje serce na robienie tego
co musi byç dzisiaj zrobione.”
-ShakyamuTeni, Bhaddekaratta-Sutta

Bostoƒskie Centrum Badaƒ XXI Wieku
(BRC) (The Boston Research Center for
the 21-st Century) majàce swojà siedzib´
w Cambridge, w stanie Massachusetts to
mi´dzynarodowy instytut pokojowy
za∏o˝ony przez Daisaku Iked´ w 1993
roku. W oparciu o filozofi´ tworzenia
wartoÊci instytut koncentruje swojà
dzia∏alnoÊç na budowaniu kultury pokoju
poprzez dialog i edukacj´. Programy
i publikacje ukierunkowane sà na
edukacj´ dotyczàcà obywatelstwa
Êwiatowego, przywódczà rol´ kobiet
w walce o pokój, filozofi´ i praktyk´
budowania lokalnych i ogólnoÊwiatowych wspólnot. Najistotniejszym do
osiàgni´cia celem jest zmiana izolacyjnej
i pe∏nej przemocy kultury Stanów
Zjednoczonych w kultur´ otwartoÊci,
nieagresji i pokoju. W tym celu, jesienià
2004, BRC zorganizowa∏o forum, którego
przes∏aniem by∏o przybli˝enie znaczenia
poczucia wspólnoty
ogólnoÊwiatowej.Skoncentrowano si´ na
znalezieniu wspólnych podstaw dla
Amerykaƒskich Transcendentalistów
i wschodniej màdroÊci. Podczas drugiego
forum, które odby∏o si´ w 2005 roku,
badano mi´dzynarodowy oddêwi´k
ducha poezji Walt'a Whitman'a.
WÊród publikacji BRC mo˝na znaleêç
"Kszta∏cenie Globalnej ÂwiadomoÊci
Obywateli" („Educating Citizens for
Global Awareness”) jak i wiele innych
pozycji promujàcych nie stosowanie
przemocy i badania dotyczàce Karty
Ziemi (Earth Charter). Jak dotàd ksià˝ki
autorstwa wielu specjalistów, wydawane
przez BRC, stanowi∏y materia∏ pomocniczy wykorzystywany podczas ponad
300 kursów organizowanych przez
amerykaƒskie college'e i uniwersytety.

drugiego prezydenta Soka Gakkai – Josei
Tod´, zagorza∏ego pacyfist´ i przeciwnika
broni nuklearnej. Projekty instytutu
anga˝ujà we wspólnà prac´ dzia∏aczy
pokojowych, polityków i aktywistów
spo∏ecznych. Celem tych prac jest
budowanie pokoju i dialogu mi´dzy
cywilizacjami. Do tej pory w programach badawczych wzi´∏o udzia∏ 500
naukowców z dziedziny badaƒ pokojowych, na wszystkich 5 kontynentach,
koncentrujàc swoje wysi∏ki na pracach
nad bezpieczeƒstwem ludnoÊci, regionalizacjà i demokracjà. Mi´dzynarodowe
konferencje odby∏y si´ m.in. w Londynie,
Berlinie, Durbanie, na Cyprze,
w Istambule, Okinawie, Tokio, Madrycie,
Vancouver i Budapeszcie. Owocem tych
konferencji jest 16 tomów materia∏ów,
w tym stworzonych przez wybitnych
pokojowych ekspertów.
Instytut jest równie˝ wydawcà magazynu
„Pokój i Polityka” (Peace and Policy),
poÊwi´conego takim zagadnieniom jak
„Przemoc w Âwiecie bez Przemocy”
(Violence in a Nonviolent World) czy
„Ameryka i Âwiat, Podwójne
Zobowiàzanie” (America and the World:
The Double Bind).
W drugiej dekadzie wieku (2006-2015)
dzia∏alnoÊci instytutu skoncentruje si´
na tematyce rozwoju ludzkoÊci,
konfliktów regionalnych
i rzàdów ogólnoÊwiatowych.

„WIERZ¢, ˚E NA ÂWIECIE JEST POT¢˚NIEJSZA SI¸A NI˚ W¸ADZA SI¸ ZBROJNYCH I BRONI ATOMOWEJ – SI¸A DOBRA, MORALNOÂCI I HUMANITARYZMU. WIERZ¢ W POT¢G¢ LUDZKIEGO
DUCHA.”
- Linus Pauling, „Nigdy wi´cej wojny” (No More War)
Instytut Âwiatowego Pokoju i Badaƒ
Politycznych im. Tody (The Toda Institute
for Global Peace and Policy Research),
za∏o˝ony przez Daisaku Iked´ w 1996
roku, jako ho∏d dla idei g∏oszonych przez
15
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FILOZOFIA

POKÓJ: (1) Forum „Talking Back' to Whitman: Poetry Matters”,
Bostoƒskie Centrum Badaƒ (BRC), 2005. (2) Bradley Dean znawca
twórczoÊci Thoreau, daje wyk∏ad podczas pierwszego forum
mi´dzykulturowego w BRC, paêdziernik 2004.
(3) BRC, 2004, Dyskusja na temat Transcendentalistów. (4) Publikacje
Bostoƒskiego Centrum Badaƒ (BRC).

Organizacja SGI bierze swoje poczàtki
z afirmujàcej ˝ycie filozofii Nichirena
Daishonina, mnicha ˝yjàcego w XIII wieku
w Japonii. Nichiren w swoich naukach
podkreÊla, ˝e ka˝dy cz∏owiek, bez wzgl´du na
ras´, p∏eç, zdolnoÊci czy status spo∏eczny,
posiada w sobie moc aby pokonaç ˝yciowe
przeszkody, rozwinàç ˝ycie o wielkiej wartoÊci
i kreatywnoÊci oraz wp∏ynàç pozytywnie na
swoje otoczenie, spo∏eczeƒstwo i ca∏y Êwiat.
Filozofia Nichirena wywodzi si´ z nauk
Shakyamuniego, historycznego za∏o˝yciela
buddyzmu, ˝yjàcego w Indiach oko∏o 2500 lat
temu. Nichiren odkry∏, ˝e Sutra Lotosu zawiera
serce nauk buddyjskich i prawd´, do której
Shakyamuni zosta∏ przebudzony. W∏aÊnie Sutra
odkrywa, ˝e ta uniwersalna zasada zwana
naturà Buddy, jest wrodzona w ca∏e ˝ycie.
Potwierdza, ˝e wszyscy ludzie majà mo˝liwoÊç
osiàgnàç stan oÊwiecenia.
Nichiren by∏ przekonany, ˝e buddyzm pozwoli
ludziom ˝yjàcym w realnym Êwiecie
i doÊwiadczajàcym problemów
dnia codziennego, na osiàgni´cie poczucia

„...˚YCIE SAMO W SOBIE JEST NAJCENNIEJSZYM ZE WSZYSTKICH SKARBÓW. NAWET SKARBY
CA¸EGO WSZECHÂWIATA NIE MOGÑ SI¢ RÓWNAå Z WARTOÂCIÑ ˚YCIA JEDNEGO CZ¸OWIEKA.”
- Nichiren
pewnoÊci siebie i zmian´ w∏asnego ˝ycia
na lepsze. Buddyzm Nichirena podkreÊla
g∏´boki zwiàzek mi´dzy szcz´Êciem jednostki
a szcz´Êciem innych ludzi.
Najwi´kszà satysfakcj´ i spe∏nienie w ˝yciu
daje praca dla szcz´Êcia innych.

Strona 2: Tysiàcletnie drzewo w Seicho-ji,
gdzie Nichiren studiowa∏ buddyzm
i po raz pierwszy og∏osi∏
Nam Myoho Renge Kyo. Zdj´cie z Clique.
Strona 3: Kierunki rozpowszechniania
buddyzmu z Indii.
(5) Konferencja: "Tworzenie Globanlej Cywilizacji Dialogu i Pokoju" („Creating a Global Civilization of Dialogue and Peace”)
wspó∏finansowany przez Instytut Âwiatowego Pokoju i Badaƒ Politycznych im. Tody (Institute for Global Peace and Policy
Research) Iberyjsko-Amerykaƒska Fundacja i Hiszpaƒska Karta Klubu Rzymskiego
(Iberian-American Fundation i Spain Chapter of the Club of Rome), Madryt, maj 2005
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ORGANIZACJE STOWARZYSZONE
Wysi∏ki Daisaku Ikedy, aby zrealizowaç
wizj´ SGI dotyczàcà Êwiatowego
pokoju, doprowadzi∏y do utworzenia
wielu instytucji skupiajàcych swojà
dzia∏alnoÊç na zagadnieniach
pokojowych, edukacyjnych i wymianie
mi´dzykulturowej.

Edukacja
Daisaku Ikeda, podà˝ajàc za duchem
Tsunesaburo Makiguchiego,
doprowadzi∏ do za∏o˝enia wielu instytucji edukacyjnych, których celem jest
zach´canie studentów do rozwoju
w∏asnej màdroÊci, humanizmu i brania
czynnego udzia∏u w realizacji za∏o˝eƒ
pokojowych na Êwiecie. W Japonii
Soka Gakkai tworzy system oÊrodków
edukacji od przedszkoli po uniwersytety. Poza Japonià przedszkola Soka istniejà w Singapurze, Brazylii, Hong
Kongu i Malezji.

Amerykaƒski Uniwersytet Soka, znajdujàcy si´ w Aliso Viejo w Kalifornii, w
swoim programie oferuje studiowanie
nauk humanistycznych. G∏ównym
za∏o˝eniem programu nauczania jest
promowanie obywatelstwa globalnego.
Z pomocà s∏u˝y kurs nauki j´zyka,
cz´Êciowo odbywajàcy si´ zagranicà,
studiowanie zagadnieƒ Êwiatowych i
kondycji spo∏ecznej ludzkoÊci. System
edukacji Soka nie propaguje ˝adnej
religii, jest oparty na filozofii tworzenia
wartoÊci Makiguchiego, koncentruje si´
na Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy nauczycielem a studentem, majàcej na celu
kszta∏cenie ludzi o szerokich horyzontach myÊlowych. Szko∏y ukierunkowane
sà na wykszta∏cenie w ka˝dym uczniu
jego wyjàtkowego potencja∏u.
Uniwersytet Soka w Japonii
wspó∏pracuje programowo z ponad 90
uniwersytetami na Êwiecie.

„EDUKACJA NIE JEST CZÑSTKOWYM HANDLEM INFORMACJÑ; JEST DOSTARCZENIEM KLUCZY,
KTÓRE UMO˚LIWIÑ LUDZIOM OTWARCIE SKARBNICY WIEDZY W¸ASNYMI SI¸AMI... POZWOLI TO
LUDZIOM ZNALEèå ÂCIE˚K¢ DO W¸ASNYCH ODKRYå I WYNALAZKÓW.”
- Tsunesaburo Makiguchi, za∏o˝yciel Soka Gakkai
G∏ówne spostrze˝enie... uczestniczàc w spotkaniu m∏odych cz∏onków SGI i ich goÊci, w robotniczej dzielnicy na
przedmieÊciach Londynu... to tu m∏odych po∏àczy∏o wspólne zadanie studiowania myÊli buddyjskiej i dyskutowania na
jej temat, potwierdzania jej znaczenia i entuzjastyczne czantowanie. SzczeroÊç, otwartoÊç i szcz´Êcie z powodu bycia razem
dla wspólnego poÊwi´cania si´ idei wartoÊci bodhisatwy... pozostaje we mnie jako wspomnienie o szczególnej wartoÊci.”
-Howard Hunter, profesor honorowy Wydzia∏u Religii Porównawczej na Uniwersytecie Tufts, USA.

Instytut Filozofii Orientalnej (IOP)

PRAKTYKA:

(1) Spotkanie dyskusyjne SGI w Londynie, Zdj´cie autorstwa Philip'a Pinchin.
(2)Cz∏onkowie SGI w Indiach. (3) Praktyka buddyjska podczas spotkania SGI w USA. Zdj´cie autorstwa Jonathan'a Wilson'a.

(The Institute of Oriental Philosophy)
za∏o˝ony w 1962 roku, jest centrum badawczym majàcym za zadanie upowszechnianie
na Êwiecie bogatego dziedzictwa filozoficznego Azji. Wraz z oddzia∏ami w Japonii,
Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Hong Kongu
i Indiach organizuje seminaria, konferencje
i sympozja badajàce socjalne i naukowe
zagadnienia z perspektywy buddyzmu
i innych religii. Organizuje równie˝ wymian´ naukowców reprezentujàcych ró˝ne
tradycje kulturowe. Dzi´ki funduszom SGI, bogaty zbiór staro˝ytnych manuskryptów
buddyjskich jest w∏aÊciwie chroniony i mo˝e byç udost´pniany naukowcom
i studentom. W porozumieniu z Petersburskim Instytutem Studiów Orientalnych przy
Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Orientalnej zorganizowa∏ ogólnie
dost´pnà wystaw´ unikalnych manuskryptów buddyjskich.
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PRAKTYKA
Nichiren naucza∏, ˝e tytu∏owe zdanie
Sutry Lotosu Nam Myoho Renge Kyo jest
uosobieniem uniwersalnej prawdy, co do
której zosta∏ oÊwiecony Shakyamuni i ˝e
czantujàc Nam Myoho Renge Kyo i
dok∏adajàc wszelkich staraƒ zarówno w
wierze jak i praktyce ludzie b´dà mogli
dostrzec i wydobyç natur´ Buddy w swym
w∏asnym ˝yciu. Dzisiaj czantowanie Nam
Myoho Renge Kyo stanowi podstaw´
praktyki dla cz∏onków SGI na ca∏ym
Êwiecie, równolegle z recytowaniem
fragmentów Sutry Lotosu
i studiowaniem nauk buddyjskich.

Na odbywajàcych si´ regularnie
spotkaniach cz∏onkowie, przyjaciele
i zaproszeni goÊcie wymieniajà si´ swoimi
spostrze˝eniami, nadziejami, problemami i
doÊwiadczeniami
z praktyki buddyjskiej, studiujà nauki
buddyjskie i uczà si´ jak zastosowaç
je w codziennym ˝yciu. G∏ówne zasady
buddyzmu Nichirena Daishonina to:
• Wrodzona godnoÊç i nierozerwalnoÊç
ca∏ego ˝ycia
• WiecznoÊç ˝ycia
• JednoÊç ˝ycia i jego otoczenia
• Rozwój nieograniczonego potencja∏u
ka˝dego cz∏owieka poprzez w∏asnà
przemian´ czyli tzw.
„rewolucj´ osobistà”.

Rewolucja Osobista
Sedno filozofii SGI mo˝e byç zdefiniowane poprzez poj´cie „rewolucji osobistej” . Idea ta g∏osi, ˝e wewn´trzna
przemiana choçby jednego cz∏owieka,

„WIELKA PRZEMIANA CHARAKTERU JEDNEJ OSOBY POMO˚E ZMIENIå PRZEZNACZENIE NARODU I
B¢DIE PRZYCZYNÑ ZMIANY PRZEZNACZENIA CA¸EJ LUDZKOÂCI.”

EDUKACJA: (1) Amerykaƒski Uniwersytet Soka (SUA)
w Aliso Viejo, Kalifornia. (2) Studenci SUA Êwi´tujàcy ukoƒczenie studiów.
(3) Dzieci w brazylijskim przedszkolu Soka uprawiajàcy warzywa podczas
zaj´ç dodatkowych. (4) Uczniowie szko∏y Êredniej Soka bioràcy
udzia∏ w projekcie LARTHKAM, pozwalajàcym zapoznaç si´ ze zdj´ciami
satelitarnymi Ziemi.

-Daisaku Ikeda, Prezydent SGI

która jest motywowana przez niego
samego, pozytywnie wp∏ywa na szersze
aspekty ˝ycia. Jest to dynamiczny proces
reformowania samego siebie – od strachu
do wiary w siebie, od destrukcji do
kreatywnoÊci, od nienawiÊci do
wspó∏odczuwania – dajàcy rezultat w
postaci odm∏odzonego spo∏eczeƒstwa, co
tworzy podstawowà wizj´ SGI o pokojowym Êwiecie.
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HISTORIA
Reforma Edukacji

Powojenna Odbudowa

Soka Gakkai (dos∏ownie: Organizacja
Tworzenia WartoÊci) rozpocz´∏a swoja
dzia∏alnoÊç w 1930 roku jako grupa
pedagogów reformatorów. Jej za∏o˝yciel
Tsunesaburo Makiguchi, to autor
i pedagog, który zainspirowany przez
buddyzm Nichirena Daishonina z pasjà
poÊwi´ci∏ si´ reformacji systemu edukacji
w Japonii. Jego teoria edukacji tworzàcej
wartoÊci, opublikowana w zwartej formie
ksià˝kowej w 1930 roku,
g∏osi przekonanie o nieskoƒczonym
potencjale ka˝dej istoty ludzkiej
i postrzeganiu edukacji jako ca∏oÊciowego
poszukiwania w∏asnej ÊwiadomoÊci,
màdroÊci i pragnienia rozwoju.

Josei Toda przetrwa∏ t´ ci´˝kà prób´
i zosta∏ zwolniony z wi´zienia kilka tygodni przed koƒcem wojny. W powojennym
chaosie postanowi∏ odbudowaç Soka
Gakkai, poszerzajàc kierunek jej
dzia∏alnoÊci ze stricte edukacyjnej na
popraw´ kondycji spo∏eczeƒstwa jako
ca∏oÊci. Promowa∏ aktywnà,
zaanga˝owanà spo∏ecznie form´ buddyzmu jako drog´ do lepszego samorozwoju,
który pozwoli pokonywaç ˝yciowe
przeszkody, wydobyç wewn´trznà
nadziej´, pewnoÊç siebie, odwag´
i màdroÊç. Takie przes∏anie spotka∏o si´
z szerokim odzewem wÊród pozbawionego praw spo∏eczeƒstwa Japonii.
Do Êmierci Tody w 1958 roku, liczba jego
zwolenników si´gn´∏a oko∏o miliona osób.
W 1957 roku Toda podczas swojego wystàpienia, wezwa∏ m∏odych do podj´cia
dzia∏aƒ majàcych na celu zlikwidowanie
broni nuklearnej.
Wystàpienie to da∏o silne podstawy dla
pokojowej dzia∏alnoÊci SGI.

Makiguchi szczególnie podkreÊla
wy˝szoÊç niezale˝nego myÊlenia nad
naukà pami´ciowà i w∏asnej motywacji
nad Êlepym pos∏uszeƒstwem. Taka teoria
rzuci∏a bezpoÊrednio wyzwanie w∏adzom
ówczesnej Japonii, które rol´ edukacji
sprowadza∏y do schematycznego
kszta∏cenia obywateli Êlepo oddanych
paƒstwu.

ZRÓWNOWA˚ONY ROZWÓJ: (1) Wystawa "Nasiona Odmiany: Karta Ziemi i Ludzki Potencja∏"
(„Seeds of Change: The Earth Charter and Human
Potential”) Âwiatowy szczyt dotyczàcy zrównowa˝onego
rozwoju, Johannesburg, RPA (2) Akcja na rzecz recylkingu w malezyjskim centrum SGI (3) Projekt zalesiania,
Amazoƒskie Centrum Badaƒ Ekologicznych SGI, Brazylia

Opozycja wobec
Rzàdów Militarnych
Lata 30-te to wzrost nacjonalizmu
wojskowego w Japonii, opiecz´towane
przystàpieniem do II Wojny Âwiatowej
jako punkt kulminacyjny tego trendu.
Obowiàzujàcà ideologià, gloryfikujàcà
wojn´, a narzuconà przez wojskowy rzàd
Japonii, by∏a ideologia Paƒstwa Shinto.
Wszelkie formy opozycji wobec niej spotyka∏y si´ z surowymi sankcjami. W roku
1943 Makiguchi wraz ze swoim
najbli˝szym asystentem Josei Todà (19001958, odmawiajàc porzucenie swoich
przekonaƒ i poparcia re˝imu, zostali
aresztowani jako „ przest´pcy myÊli”.
Makiguchi zmar∏ w wi´zieniu w roku
1944, do koƒca g∏oszàc swoje przekonania, których nie zmieni∏ mimo
stosowanych przez re˝im prób nacisku.

POKÓJ: (4) Studenci Soka Gakkai s∏uchajàcy wyk∏adu uczestnika ataku atomowego na Hiroshim´ (5) „Zwyci´stwo nad
Przemocà”(„Victory over Violence”) wystawa w Puerto Rico

Propagowanie Idei
Nast´pcà Tody zosta∏ Daisaku Ikeda, który
w roku 1960, w wieku 32 lat zosta∏
prezydentem SGI. Podczas jego przywództwa nastàpi∏ dalszy rozwój organizacji i g∏oszonych idei.
W roku 1975 powstaje Soka Gakkai
International (SGI) jako odpowiedê na
rosnàcà liczb´ zwolenników poza Japonià.
Dzisiaj jest to sieç 82 organizacji
i cz∏onków w 190 krajach i terytoriach,
dla których wspólna jest wizja lepszego
Êwiata. Buddyjska filozofia SGI jest
podporà ruchu propagujàcego pokój,
kultur´ i edukacj´.
Jako buddyjski dzia∏acz i filozof Daisaku
Ikeda inicjuje spotkania dyskusyjne
z przywódcami wielu krajów na tematy
takie jak: pokój, prawa cz∏owieka, rola
religii w spo∏eczeƒstwie, astronomia i si∏a
kultury. Efekty i wnioski z takich spotkaƒ
zosta∏y opublikowane i przet∏umaczone na
ponad 30 j´zyków. Co roku, 26 stycznia,
w rocznic´ utworzenia SGI, Ikeda og∏asza
propozycj´ najwa˝niejszych inicjatyw
na rzecz pokoju.
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HUMANIZM W PRAKTYCE

HISTORIA: (1) Tsunesaburo Makiguchi ze swoimi uczniami
w szkole podstawowej w Shirokane Jinjo. (2) Pierwszy prezydent Soka Gakkai
Tsunesaburo Makiguchi. (3) Rekonstrukcja wyglàdu celi aresztu w Tokio, gdzie
przebywali Makiguchi i Toda. (4) Drugi prezydent Soka Gakkai Josei Toda
wyg∏asza przemówienie na temat likwidacji broni atomowej, wrzesieƒ 1957.

Najwy˝szym celem buddyzmu i SGI jest
ustanowienie pokoju na Êwiecie dlatego
SGI, b´dàca organizacjà pozarzàdowà,
propaguje pokój, rozwój kultury
i edukacji, kierujàc si´ lokalnymi potrzebami i priorytetami. Ka˝da organizacja
SGI na Êwiecie tworzy projekty i organizuje swojà dzia∏alnoÊç wed∏ug w∏asnego
kontekstu i zgodnie z lokalnà kulturà.
SGI cz´sto wspó∏pracuje z oddzia∏ami
ONZ i innymi organizacjami pozarzàdowymi. Oprócz praktycznych inicjatyw
niesienia pomocy, swojà dzia∏alnoÊç koncentruje na szkolnictwie publicznym
i upowszechnianiu takich zagadnieƒ jak:
• Pokój
• Zrównowa˝ony Rozwój
• Edukacja
• Prawa Cz∏owieka

zatytu∏owana "Budujmy Kultur´ Pokoju
dla Dzieci Âwiata" zosta∏a po raz pierwszy
wystawiona w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku, w 2004 roku.

Zrównowa˝ony rozwój
Dzia∏alnoÊç SGI dotyczàca
zrównowa˝onego rozwoju i ochrony
Êrodowiska naturalnego to ró˝norodne
akcje, w tym np. sprzàtanie Êwiata m.in.
w Korei, Francji i Niemczech, sadzenie
drzew w Boliwii, na Dominikanie,
w Kanadzie i na Filipinach. Amazoƒskie
Centrum Badaƒ Ekologicznych w Brazylii
by∏o aktywnie zaanga˝owane w akcj´
zalesiania, edukacj´ dotyczàcà ochrony
Êrodowiska, zagro˝onych gatunków
zwierzàt i stworzenie banku nasion
amazoƒskich drzew.

„GENERALNIE BUDDYZM POSTRZEGANY JEST JAKO RELIGIA STATYCZNA, UTO˚SAMIANA Z
OBRAZEM MEDYTUJÑCEGO SIEDZÑCEGO BUDDY. PRAWDZIWYM JEJ OBLICZEM JEST JEDNAK
DYNAMIZM, BUDDYSTA MASZERUJÑCY, BUDDYSTA AKTYWNY. PRAWDZIWY BUDDYSTA W
SPOCZYNKU CZUJE SI¢ OBCO, DLATEGO TE˚ NIEUSTANNIE PODEJMUJE DZIA¸ANIA, BY
DOPROWADZIå LUDZI DO SZCZ¢ÂCIA I WYZWOLENIA”
- Daisaku Ikeda

Pokój

(5) Josei Toda z liderami Soka Gakkai. (6) Daisaku Ikeda na lotnisku Haneda w Tokio, przed pierwszà podró˝à do USA,
paêdziernik 1960. (7) Prezydent SGI Daisaku Ikeda wita si´ z dzieçmi w Rosji. (8) Spotkanie SGI w Brazylii.

SGI dà˝y do propagowania kultury pokoju poprzez ró˝norodne akcje edukacyjne:
wystawy, seminaria czy warsztaty. SGI
w Japonii przeprowadzi∏a akcje zbierania
podpisów pod petycjà na rzecz likwidacji
broni nuklearnej. Wojenne doÊwiadczenia
i relacje zosta∏y spisane i wydrukowane
w 80 tomach, doÊwiadczenia kobiet to
kolejne 20 tomów. Wszystko to po to,
aby pomóc przysz∏ym pokoleniom zrozumieç cierpienia jakie niesie ze sobà wojna.
W 2005 roku, w celu uczczenia 60-tej
rocznicy zakoƒczenia II Wojny Âwiatowej,
zorganizowano fora kobiet walczàcych o
pokój i zaproszono do udzia∏u m∏odzie˝
szkolnà. Inne inicjatywy na Êwiecie
to m.in.: „Zwyci´stwo nad Przemocà”
(„Victory over Violence”) , kampania
w USA, podczas której m∏odzie˝ zorganizowa∏a w szko∏ach i lokalnych spo∏ecznoÊciach warsztaty poÊwi´cone tematowi
„stop przemocy”, forum m∏odych dla
pokoju w Argentynie, powo∏anie grupy
m∏odych budowniczych pokoju
w Wenezueli, forum dyskusyjne kobiet
dla pokoju, zrzeszajàce cz´sto kobiety
z ca∏ej Azji, powsta∏e w Australii, Malezji
i Singapurze. Nowa wystawa

Od 1997 roku SGI promuje Kart´ Ziemi,
jako deklaracj´ wyra˝ajàcà wspólne
wartoÊci niezb´dne dla zrównowa˝onego
rozwoju. W 2005 roku z okazji Êwiatowego szczytu na rzecz zrównowa˝onego rozwoju, który odby∏ si´ w Johannesburgu, zosta∏a zorganizowana we
wspó∏pracy SGI z Inicjatywà na Rzecz
Ziemi, wystawa "Nasiona Odmiany:
Karta Ziemi i Ludzki Potencja∏" (Seeds of
Change: The Earth Charter and Human
Potential”). Od tego czasu wystawa
zosta∏a przet∏umaczona na siedem
j´zyków i wystawiona w 20 krajach.
Jej przes∏aniem jest to, ˝e dzia∏anie nawet
pojedynczej jednostki na rzecz zmian
mo˝e spowodowaç ró˝nic´ i jest zbie˝ne
z przes∏aniem filmu "Cicha Rewolucja"
(„A Quiet Revolution”) sfinansowanym
przez SGI i wyprodukowanym przez Rad´
Ziemi. Film by∏ pokazywany przez telewizje publiczne w wielu krajach i jest zdobywcà nagród na wielu festiwalach filmowych. SGI popiera równie˝ program
ONZ- Dekada Edukacji na rzecz
Zrównowa˝onego Rozwoju (2004-2015)
i podejmuje dalsze wysi∏ki majàce na celu
wzrost ÊwiadomoÊci spo∏ecznej dotyczàcej
zrównowa˝onego ˝ycia.
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Pomoc Humanitarna
Organizacja SGI reaguje natychmiast na sygna∏y
o sytuacjach zagro˝enia i koniecznoÊci pomocy.
Odpowiedzià na nie jest zbiórka Êrodków
finansowych, niesienie pomocy bezpoÊredniej
lub poprzez w∏aÊciwe dla danej sytuacji organa.
Lokalne siedziby SGI sà cz´sto miejscem
schronienia i pomocy dla poszkodowanych
przez kl´ski ˝ywio∏owe, tak jak mia∏o to miejsce
po ogromnym trz´sieniu ziemi, które nawiedzi∏o
region Niigata w Japonii w 2004 roku.
Z pomocà poszkodowanym pospieszyli
cz∏onkowie SGI a wÊród nich równie˝ ci
z doÊwiadczeniem medycznym.
Po katastrofie tsunami, które nawiedzi∏o Azj´
w 2004 roku wszystkie organizacje SGI w tym
regionie zmobilizowa∏y zasoby finansowe
i ludzkie, i wspó∏pracujàc z innymi organizacjami
i s∏u˝bami specjalnymi, zaanga˝owa∏y si´
w efektywnà pomoc poszkodowanym.

PRAWA CZ¸OWIEKA: (1) Wystawa „Miasto Praw Cz∏owieka”
zorganizowana we Florencji przez SGI W∏ochy. EDUKACJA: (2) Na
wystawie ksià˝ek obrazkowych "Poczytaj mi bajk´" („Read Me a Story”),
w Toronto, Kanada DIALOG MI¢DZYWYZNANIOWY: (3) Konferencja „NAEIS and NAIN Connect 2004” w nowojorskim Centrum
Kultury SGI, lipiec 2004

W roku nast´pnym, 2005, podczas huraganu
Katrina, cz∏onkowie SGI USA pomagali podczas
akcji ratunkowej. Ponadto zebrali ponad
40000 zabawek i ksià˝ek dla dzieci przebywajàcych w czasowych schroniskach.
M∏odzi z Singapurskiego Zwiàzku Soka (SSA)
razem z cz∏onkami innych organizacji, regularnie
poÊwi´cali swoje wakacje na realizacj´ projektu
pomocy krajom zamorskim: „Wyprawa
M∏odych”, którego za∏o˝eniem by∏a pomoc
edukacyjna i odnawianie sierociƒców w krajach
Pd-Wsch. Azji.
Podczas organizowanych zbiórek Êrodków finansowych na pomoc dla uchodêców, na przestrzeni
15 lat, m∏odym z SGI Japonia uda∏o si´ zebraç
12 milionów dolarów na rzecz UNHCR
i organizacji pozarzàdowych.

Edukacja

zdrowego spo∏eczeƒstwa. Âwiatowe organizacje
SGI nadal popierajà t´ ide´. Pedagodzy w takich
krajach jak Boliwia, Korea Po∏udniowa, Japonia
i Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej organizujà seminaria
dotyczàce zagadnieƒ wymiany doÊwiadczeƒ
i poprawy warunków edukacji. W latach 20032005 cz∏onkowie Soka Gakkai Bharat (Indie)
zorganizowali seri´ warsztatów w szko∏ach publicznych w Delhi. Celem by∏o szkolenie nauczycieli w technikach czytania oraz przedstawienie
innowacyjnych metod wspó∏pracy z dzieçmi.
W Brazylii ponad 4000 osób nauczy∏o si´ czytaç
i pisaç dzi´ki programowi walki z analfabetyzmem, przeprowadzonym przez SGI Brazylia.

Prawa Cz∏owieka
SGI organizuje wystawy na temat praw
cz∏owieka, cz´sto we wspó∏pracy z innymi organizacjami i instytucjami, jest gospodarzem
ró˝nych debat, spotkaƒ dyskusyjnych i seminariów dotyczàcych tego tematu. Majàc zasadniczy
wp∏yw na wprowadzenie w 2005 roku programu
ONZ „Âwiatowy Program Edukacji Praw
Cz∏owieka” SGI przeprowadzi∏a konsultacje
na temat przyj´cia rezolucji i bra∏a udzia∏
w finalizowaniu planu dzia∏ania.
W celu poparcia ONZ-owskiej „Dekady Edukacji
Praw Cz∏owieka”, zakoƒczonej w roku 2004, SGI
zorganizowa∏a w 40 miastach 8 krajów wystawy
: " W Stron´ Wieku Humanizmu: Przeglàd Praw
cz∏owieka w Dzisiejszym Âwiecie" („Toward A
Century of Humanity: An Overview of Human
Rights in Today's World” )
W maju 1994 roku, w Tokio, we wspó∏pracy z
Centrum Simon'a Wiesenthal'a otwarto wystaw´:
„Odwaga by Pami´taç: Anna Frank
i Holokaust”(„The Courage to Remember: Anna
Frank and Holocaust”). Od tego czasu liczba
odwiedzajàcych si´gn´∏a 2 milionów ludzi
z ca∏ego kraju. To pierwsza taka wystawa
pokazana w Japonii. W Japonii i w USA cz´sto sà
równie˝ organizowane wystawy na temat
poszanowania praw dziecka.

Za∏o˝ycielami SGI byli pedagodzy, którzy nauki
humanistyczne postrzegali jako klucz do

MI¢DZYWYZNANIOWY DIALOG

POMOC HUMANITARNA: (4) Cz∏onkowie SGI niosàcy pomoc po trz´sieniu ziemi na Tajwanie
w roku 1999. (5) Pomoc ufundowana przez Zwiàzek Soka w Singapurze dla poszkodowanych przez tsunami, Sri Lanka 2004. (6) Lekarz ze Zwiàzku Soka w Singapurze niosàcy pomoc kobiecie poszkodowanej
podczas tsunami, Sri Lanka.

SGI jest znaczàco zaanga˝owana w dialog mi´dzywyznaniowy, w oparciu o ducha tolerancji i szacunku, tworzàc wi´zi ludzkiej solidarnoÊci w podstawowych kwestiach.
Reprezentanci SGI brali czynny udzia∏ w wielu inicjatywach mi´dzywyznaniowych na ca∏ym Êwiecie.
W latach 2004-2005 by∏y to m.in. : „NAEIS and NAIN Connect 2004” konferencja mi´dzywyznaniowa
i festiwal filmowy, zorganizowane przez SGI USA, Parlament Religii Âwiata, który odby∏ si´ w Barcelonie
i 24-ta Konferencja Religii Âwiata w Kanadzie. SGI i Europejska Akademia Nauki i Sztuki regularnie
wspó∏finansujà mi´dzywyznaniowe spotkania dyskusyjne na takie tematy jak prawa cz∏owieka
i problemy ochrony Êrodowiska.
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