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Jezydzi – największa mniejszość Armenii

Abstract: The Yazidis, the biggest minority in Armenia. This article is a specific ethnological photo cover-
age of research into the Yazidis in Armenia. The Yazidis are the largest ethnic and religious minority in the 
country. The ethnological research was carried out in November and December 2018. This text and pho-
tographic documentation are only a prelude to a more in-depth analysis.
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Armenia jeszcze w czasach sowieckiej Rosji uchodziła za najbardziej jednorodną 
etnicznie republikę. Konflikt zbrojny z Azerbejdżanem oraz trudności gospodarcze po uzy-
skaniu niepodległości w 1991 roku jeszcze bardziej pchnęły Armenię w kierunku modelu 
monoetnicznego. Według spisu ludności z 2011 roku w blisko trzymilionowym społeczeń-
stwie Armenii wyróżniono zaledwie kilka grup mniejszościowych. Największą stanowią 
Jezydzi (35 272, czyli 1,3 % ogółu ludności). Oprócz nich wymienić należy Rosjan (11 862), 
Asyryjczyków (2 769), Kurdów (2 131), Ukraińców (1 176) i Greków (900). Pozostałe, niewy-
mienione mniejszości narodowe, łącznie stanowią zaledwie 0,1% ogółu ludności Armenii1.

Tabela 1. Ormianie i mniejszości narodowe w Armenii 1989-2011.

Mniejszości 
narodowe

Lata

1989 2001 2011

Ormianie 3.083.616 3.145.354 2.961.514
Jezydzi 51.976 40.620 35.272
Rosjanie 51.555 14.660 11.862
Azerowie 84.860 - -
Asyryjczycy 5.963 3.409 2.769

Ukraińcy 8.341 1.633 1.176
Kurdowie 4.151 1.519 2.131
Grecy 4.650 1.176 900.000
Inni 9.664 4.640 4.030

1 Dane statystyczne podaję za http://armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf, (dostęp: 15.12.2018).
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Tabela opracowana na podstawie źródeł: National Statistical Service of the Republic of Armenia (http://armstat.
am/file/article/sv_03_13a_520.pdf,  dostęp: 16.12.2018) oraz Minority Rights Group International (https://mino-
rityrights.org/country/armenia/, dostęp: 16.12.2018).
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Jezydzi mieszkający w Armenii uznawani są za mniejszość etniczno-wyznaniową, posłu-
gującą się językiem kurmandżi będącym odmianą języka kurdyjskiego i skupioną wokół 
doktryny religijnej zwanej jezydyzmem. Centrum religijne całej społeczności jezydzkiej 
znajduje się w Lalisz w pobliżu Mosulu, w północnym Iraku. Tam znajduje się główny 
ośrodek religijny i sanktuarium wraz z grobowcem szajcha Adiego (XII w.), założyciela tej 
religii. Do jego grobu Jezydzi odbywają pielgrzymki. 

Jezydyzm jest religią synkretyczną, zawiera ślady islamu, chrześcijaństwa, zaratusztria-
nizmu (symbolika Farohar – Człowiek-Orzeł – dobra myśl, dobre słowo, dobry czyn). Jezy-
dzi wierzą, że są ludem wybranym pochodzącym od Adama. Według nich na początku 
Bóg długo przebywał ukryty w perle. Perła napełniona została światłem i kolorami, po 
czym pękła, wydając na świat Boga. Wśród pierwszych bytów stworzonych przez Boga 
było siedmiu aniołów. Potem Bóg stworzył człowieka, ale jeden z nich – Melekê Tawûs – 
przyjął postać pawia i odmówił mu złożenia pokłonu. Za ten czyn został ukarany, a jego łzy 
zalały piekło. Bóg uznał, że odpokutował on za swoje czyny i powierzył mu władzę nad 
ziemią. Melekê Tawûs, symbolizowany przez anioła-pawia, uważany jest na najważniejsze 
bóstwo jezydyzmu. 

Większość Jezydów prowadzi koczowniczy tryb życia. Na co dzień zajmują się hodow-
lą owiec. Mieszkają na terenach wiejskich, a tylko nieliczni żyją w mieście. Na przedmie-
ściach stolicy Armenii prowadzą sprzedaż skór owczych i mięsa. Pochodzenie ludności 
Jezydzkiej na obszarze Kaukazu Południowego związane jest z kilkoma falami migracyjny-
mi: 1828-1829 w wyniku wojen prowadzonych przez Rosję w Anatolii część Jezydów prze-
niosło się do prowincji Erivan, 1877-1878 pod wpływem wojny rosyjsko-tureckiej około  
3 tysięcy Jezydów przesiedlonych zostało do dystryktu Aleksandropol (region Szirak w Ar-
menii), kolejne fale migracyjne miały miejsce między 1879 a 1882. Na początku 1912 roku 

Fot. 1. Wnętrze świątyni jezydzkiej w Aknalicz. A. Pomieciński 2018.
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Fot. 2. Przedmieścia Erywania. A. Pomieciński 2018

Fot. 3. Z wizytą w domu u Taziza Amoyana, Zowuni. A. Pomieciński 2018
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liczba Jezydów wzrosła do ponad 24 tysięcy. W 1918 roku Jezydzi dołączyli do uchodźców 
cywilnych szukających bezpiecznej przystani w Armenii.

Jezydzi są społeczeństwem endogamicznym opartym na systemie kastowym. Tworzą 
go trzy kasty: szeichowie, pirsowie i miridzi. Kasty szeichów i pirsów są kastami kapłański-
mi i stanowią około 6-7% ogólnej liczby Jezydów, pozostali to miridzi. Kastowo-teokratycz-
ny system dokładnie określa pozycję rodzin i jednostek w całym społeczeństwie Jezydów. 
Dozwolone są wyłącznie małżeństwa w ramach poszczególnych kast. Zgodnie z tradycją 
kobiety wychodzą za mąż jako nastolatki. W 2012 roku rząd Armenii podjął decyzję pod-
niesienia wieku, w którym mogą one wstąpić w związek małżeński z 17 do 18 lat. Wiele 
grup Jezydów odebrało to jako atak na ich kulturę i zwyczaje.

W Armenii toczy się dyskusja, czy Jezydów należy uznać za odrębną względem Kur-
dów grupę etniczną. Debata ta podzieliła także samych Jezydów. Zdecydowana większość 
odrzuciła dysocjację kurdyjską. Część jednak określa się mianem Kurdów-Jezydów. Po-
dział ten ma także podłoże polityczne. Ci, którzy nazywają siebie również Kurdami (po-
dobnie jak Jezydzi w innych częściach świata) stanęli w obronie aresztowanego przez Tur-
ków w styczniu 1999 roku Abdullaha Öcalana, lidera Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). 
Ostatecznie rząd Armenii w 2017 roku uznał, że armeńscy Jezydzi i Kurdowie to dwie 
kulturowo odrębne grupy i przyznał każdej po jednym miejscu w parlamencie. Jednak, aby 
kandydować w wyborach, muszą przyłączyć się do ustalonych list partyjnych. O odrębno-
ści armeńskich Jezydów względem innych grup na świecie świadczy także forma zapisu 
językowego. Powszechnie używa się liter z alfabetu rosyjskiego. W Armenii szkolne pod-
ręczniki do nauki języka, historii i kultury, a także większość literatury jezydzkiej redago-
wana jest cyrylicą.

Fot. 4. Jezydzki podręcznik do nauki. 
A. Pomieciński 2018
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Fot. 5. Sanktuarium w Aknalicz. A. Pomieciński 2018

Fot. 6. Cmentarz w Aknalicz. A. Pomieciński 2018
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Aknalicz – niewielka wieś w prowincji Armavir. To tutaj mieści się jedyna w Armenii świą-
tynia Jezydów zwana Ziarat (na pierwszym planie). Wybudowano ją w 2012 roku. Podczas 
otwarcia 29 września została namaszczona przez Tahsin Beg Saied’a, przełożonego du-
chownego z Lalisz. Podczas namaszczenia przywódca religijny uznał dzień 29 września za 
dzień sanktuarium. Każdego roku odbywają się tutaj uroczystości rocznicowe upamiętnia-
jące to wydarzenie. Kilka metrów od tej świątyni budowane jest nowe sanktuarium okre-
ślane mianem Quba Mere Diwane (na drugim planie). Prace przy tej budowie ciągle trwają. 
Nowa świątynia Jezydów w Armenii będzie największym obiektem sakralnym tego typu 
na świecie.

Jezydzi wierzą, że po śmierci zostaną wezwani przed oblicze szajcha Adiego. Ciało po 
śmierci zostaje umyte i pochowane głową na wschód. Dlatego wszystkie groby zwrócone 
są w tym samym kierunku. W Aknalicz znajdują się aż dwa cmentarze. Jeden na obrzeżach 
wsi, drugi w pobliżu świątyń. Wiele nagrobków posiada emblemat słońca, który jest sym-
bolem życia i pierwszego anioła stworzonego przez Boga. Motyw słońca pojawia się na 
wielu innych elementach kojarzonych z kulturą Jezydów. Kiedy Jezydzi modlą się, robią to 
zawsze w kierunku słońca.

Szamiram – wieś w prowincji Aragats. Jest ona zamieszkana wyłącznie przez Jezydów. 
Wszyscy zajmują się pasterstwem. We wsi znajduje się sklep, boisko i szkoła.

W Szamiram wybudowano duży plac wraz z pomnikiem wykorzystującym różne mo-
tywy wierzeń jezydzkich. Naprzeciwko placu, po drugiej stronie ulicy, wzniesiony został 
pomnik ku czci Jezydów, którzy zginęli w czasie wojen.

Fot. 7. Droga do Szamiram. A. Pomieciński 2018
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Fot. 8. Szamiram. A. Pomieciński 2018

Fot. 9. Szamiram. A. Pomieciński 2018
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W Szamiram można także odnaleźć „świętą skałę”. Miejscowi wierzą, że przejście przez 
nią zapewnia uzdrowienie i wyleczenie z wielu chorób. W niewielkiej kapliczce obok mo-
tywów jezydzkich jest wiele symboli chrześcijańskich. W tym miejscu składa się również 
ofiary ze zwierząt.

Jezydzi i Ormianie twierdzą, że losy obu narodów są ze sobą splecione. Obie grupy 
doświadczyły w swej historii podobnych prześladowań i ludobójstwa. W Erywaniu i Akna-
licz postawiono pomniki, które podkreślają ścisłe związki między Jezydami a Ormianami. 
W Armenii wychodzi prasa jezydzka i funkcjonuje jezydzka rozgłośnia radiowa. Jezydzi 
tworzą własne organizacje pozarządowe. W oficjalnych dyskursach mówi się o partner-
skich relacjach i dobrym zintegrowaniu. W rzeczywistości jednak proces armenizacji Jezy-
dów jest o wiele bardziej skomplikowany. W społeczeństwie armeńskim funkcjonuje wiele 
negatywnych stereotypów na temat Jezydów. Od czasu do czasu pojawiają się głosy o ich 
dyskryminacji w szkołach, nierównym traktowaniu przez lokalnych urzędników czy miej-
scową policję.

Nota biograficzna: Adam Pomieciński, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, pracuje w In-
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Zajmuje się problematyką kultury współczesnej 
i antropologią polityczną. Prowadził badania etnograficzne w Europie, Azji i Afryce. Zajmował się 
między innymi zagadnieniami nowych ruchów społecznych, anarchizmem i problematyką dys-
kryminacji Romów we Francji i na Węgrzech. Aktualnie prowadzi badania terenowe w Armenii 
i na Kaukazie. 

Fot. 10. Pomnik pamięci Jezydów       
zamordowanych w 1915 roku. 
A. Pomieciński, Erywań 2018


