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ABSTRACT: The article is based on the assumption that the historical meaning of the 
Constitutional Revolution of Iran should be investigated not only considering the con-
stitution itself, but also the process of socio-political and cultural changes preceding 
it, as well as the debate over the constitution. Filling the gaps in the research on the 
minorities of that period, the article discusses the Zoroastrian and Assyrian commu-
nities from a comparative perspective. It covers the different situations of the mino-
rities at the threshold of the Revolution, as well as the ways they participated in the 
Constitutional Movement. Comparing two different minority communities contributes 
to a deep understanding of the social changes taking place in Iran along with the 
accompanying tensions.
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Znaczenia ruchu konstytucyjnego w historii współczesnego Iranu nie należy postrzegać 
tylko przez pryzmat przyjętej wówczas pierwszej irańskiej ustawy zasadniczej. Istotny 
wydaje się bowiem zarówno proces przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych, 
które oprowadziły do uchwalenia irańskiej konstytucji, jak i zapoczątkowane wówczas 
dyskusje nad ideą prawa stanowionego, rolą religii w irańskiej przestrzeni społeczno-
-politycznej, a także pozycją jednostki w społeczeństwie, będącej podmiotem działań 
politycznych. Partycypacja i reprezentacja wyznaczyły nowy sposób myślenia i działania 
w polityce. Zważywszy na zróżnicowanie społeczeństwa irańskiego – etniczne, społeczne, 
a także religijne – zasadne jest pytanie o mniejszości i ich aktywność w tym okresie. 
W pierwszej irańskiej konstytucji wyróżniono religię oficjalną (mazhab-e rasmi) oraz 
uznane mniejszości religijne (aqalijat-e dini). Przyjęto również odpowiednie regulacje 
dotyczące ich funkcjonowania w państwie. Do mniejszości zaliczono zaratusztrian, żydów 
i chrześcijan związanych z Kościołami etnicznymi – Ormiańskim Kościołem Apostolskim, 
Asyryjskim Kościołem Wschodu oraz Katolickim Kościołem Chaldejskim.

Zogniskowanie badań na mniejszościach pozwala ukazać konflikty i interesy różnych 
grup biorących udział w ruchu konstytucyjnym, bądź – przeciwnie – sprzeciwiających 
się idei konstytucji. Wypełniając lukę w badaniach nad wybranymi mniejszościami tego 
okresu, w artykule omówione zostaną społeczności zaratusztrian i Asyryjczyków1. Zesta-

1 Określenie Asyryjczycy (pers. Aszuriha, Aszurijan) używane jest w niniejszym tekście w odnie-
sieniu do chrześcijan należących do kościołów tradycji wschodniosyryjskiej – Asyryjskiego Kościoła 
Wschodu oraz Katolickiego Kościoła Chaldejskiego. Nabiera ono charakteru etnicznego w XX w. 
W Iranie, w wyniku przemian związanych z ruchem konstytucyjnym, pozwala na tworzenie szerszej, 
pozbawionej charakteru wyznaniowego tożsamości chrześcijan. Użycie tego terminu jest również 
motywowane rozróżnieniem, jakie przynosi konstytucja irańska w odniesieniu do chrześcijan, wpro-
wadzając kategorie etniczne Ormian i Asyryjczyków.
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wienie ze sobą tych grup, wydawałoby się skrajnie odmiennych, może przyczynić się do 
głębszego zrozumienia przemian społecznych zachodzących w Iranie wraz z towarzyszą-
cymi im napięciami. Pozwoli też uchwycić zmieniające się układy lokalne i ponadlokalne, 
a równocześnie udzielić odpowiedzi na pytanie o uniwersalizm ruchu konstytucyjnego 
i jego wpływ na sytuację mniejszości religijnych w tym kraju.

ASYRYJCZYCY I ZARATUSZTRIANIE 
– CHARAKTERYSTYKA KULTUROWA BADANYCH GRUP

Spośród uznanych przez państwo irańskie mniejszości religijnych zaratusztrianie stano-
wią społeczność wyjątkową w tym sensie, że w wymiarze kulturowym są najbliżsi grupie 
dominującej – perskojęzycznym wyznawcom islamu. Historycznie zaratusztrianie dzielą 
z nimi pochodzenie, a różni ich przede wszystkim religia, chociaż przed islamizacją to 
zaratusztrianizm był religią państwową, wyznawaną przez większość mieszkańców państwa 
Sasanidów (224–651). Odmienność religijna towarzysząca kulturowej i językowej wspól-
nocie irańskich zaratusztrian i muzułmanów w istotny sposób wpłynęła na ich wzajemne 
relacje. Zaratusztrianie przez wieki doświadczali dyskryminacji i marginalizacji jako niemu-
zułmanie, ale z czasem dla niektórych przedstawicieli grupy dominującej stali się symbolem 
przedmuzułmańskiego dziedzictwa kulturowego Iranu. Wiązało się to z rekonceptualizacją 
dominującej islamocentrycznej narracji o jego dziejach, sięgającą przełomu XVI i XVII w. 
W tamtym okresie powstały prace takie jak Dasatir czy Dabestan-e mazaheb, tworzone 
w nurcie ruchu intelektualnego pod patronatem Azara Kajwaniego (1533–1618) – zara-
tusztriańskiego kapłana, który wyemigrował z Farsu do Indii. Pisma te miały wskrzesić 
pamięć o przedmuzułmańskim Iranie i w drugiej połowie XIX w. zainspirowały zarów-
no orientalistów piszących o historii Iranu, jak i lokalnych intelektualistów, takich jak 
Dżalaloddin Mirza czy Mirza Aqa-chan Kermani, poszukujących zakorzenienia irańskiego 
nacjonalizmu w czasach przed islamizacją2. Amerykański orientalista A. V. Williams Jack-
son dowodził na przykład, że Zaratusztra pochodził z rejonu nad Jeziorem Urmia3, czyli 
z obszaru leżącego w granicach politycznych współczesnego Iranu, a nie na wschód od 
niego. Takie prace dostarczyły pozostającym na marginesie społeczeństwa zaratusztrianom 
argumentów podkreślających ich związki z historią swojego kraju. Z czasem coraz waż-
niejszym elementem zaratusztriańskiej tożsamości stawało się podkreślanie ich dawności 
i rdzennej przynależności do Iranu. Wykorzystanie symboli przedmuzułmańskiej historii 
i mitologii, takich jak Persepolis czy Demawend, posłużyło sakralizacji przestrzeni, a także 
legitymizacji zakorzenienia tej społeczności w konkretnym obszarze geograficznym4.

Asyryjczycy w porównaniu z zaratusztrianami stanowią w Iranie społeczność trwale 
obcą. Czynnikiem konstytuującym ich odmienność jest nie tylko religia – chrześcijaństwo 
tradycji syryjskiej – ale również różnice kulturowo-językowe. Asyryjczycy używają języka 
z rodziny semickiej i własnego alfabetu. Niemniej elementem łączącym ich z Irańczykami 
jest przestrzeń, terytorium i ukierunkowany na lokalną historię dyskurs tożsamościowy. 
Nawiązania do starożytnej Asyrii, które od połowy XIX w. kształtowały świadomość etnona-

2 Abbas Amanat, Historiography: Viii. Qajar Period, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia 
Iranica, t. XII, fasc. 4, Columbia University, New York 2004; Mohamad Tavakoli-Targhi, Contested 
Memories of Pre-Islamic Iran, „The Medieval History Journal” 1999, t. 2, nr 2, s. 245–275.

3 A.V. Williams Jackson, Zoroaster: The Prophet of Ancient Iran, Macmillan, London 1899, s. 17.
4 Paulina Niechciał, Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie: O tożsamości 

zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej, Nomos, Kraków 2013, s. 245–248.
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rodową Asyryjczyków, warunkują postawy względem zamieszkiwanych przez nich terenów 
północno-zachodniego Iranu, postrzeganych jako ojczyzna. Dodatkowo wzrastające znacze-
nie kulturowe, religijne oraz polityczne Urmii od XIX w. przyczyniło się do traktowania 
tego obszaru jako centrum również przez chrześcijan tradycji syryjskiej mieszkających poza 
Iranem, sakralizowanego poprzez odwołanie się do religii. Miejsce to było postrzegane 
przez pryzmat działalności św. Tomasza. Ten element „wyobrażonych geografii” zbliżał 
Asyryjczyków do zaratusztrian, wprowadzając kategorię wspólnej, choć odmiennej, zwią-
zanej z Iranem historii. W pismach misjonarzy to właśnie wspólnota terytorialna została 
podkreślona – przestrzeń Zaratusztry i chrześcijańskich, syryjskich świętych5.

2. ASYRYJCZYCY I ZARATUSZTRIANIE U PROGU REWOLUCJI KONSTYTUCYJNEJ

2.1  HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA PERCEPCJI ZARATUSZTRIAN I ASYRYJCZYKÓW 
ZE STRONY GRUPY DOMINUJĄCEJ

Za podstawę wyróżnienia w irańskiej konstytucji religii oficjalnej oraz wybranych 
mniejszości religijnych należy uznać kategorie wypracowane na gruncie teologii muzuł-
mańskiej, służące klasyfikowaniu ludzi w odniesieniu do wyznawanej przez nich religii. 
Co ciekawe, prawdopodobnie do zastosowania takich rozwiązań w islamie przyczynił 
się zaratusztrianizm i jego model postępowania z mniejszościami religijnymi na terenie 
przedmuzułmańskiego Iranu Sasanidów – niektóre z mniejszości miały wówczas status 
chroniony, pod warunkiem nieangażowania się w politykę, natomiast porzucenie zaratusz-
trianizmu było surowo karane6. Rezultatem islamizacji był podobny podział – na muzuł-
manów oraz niewiernych (arab. kuffar, pers. koffar). Wśród tych ostatnich wyróżniono 
społeczności należące do koranicznej kategorii „ludzi księgi” (arab. ahl al-kitab, pers. 
ahl-e ketab), czyli wyznawców tych religii objawionych, które posiadają święte pisma i są 
starsze niż islam, a stosunek do nich na podbijanym przez muzułmanów obszarze zależał 
m.in. od tego, czy poddawały się dobrowolnie. Członkowie tych grup mogli otrzymać 
od muzułmańskich władz status „ludzi chronionych” (arab. ahl al-zimma, pers. ahl-e 
zemmi), płacąc przy tym specjalne podatki, a za złamanie porozumienia czekała ich kara. 
Niemuzułmanie spoza tej kategorii to politeiści (arab. muszrikin, pers. moszrekan), którzy 
w wymiarze społecznym byli przeciwnikami Mahometa i budowanego przez niego nowe-
go społeczeństwa, natomiast w wymiarze religijnym – grzesznikami, oddającymi cześć 
boską istotom innym niż jedyny Bóg, dla których rat unkiem jest wyłącznie konwersja7.

Jeśli chodzi o zaratusztrian, to w swojej opinii na ich temat muzułmańscy teologo-
wie odwoływali się do wersetów koranicznych oraz hadisów, według których Mahomet 
traktował wyznawców zaratusztrianizmu tak, jakby byli ludem księgi i to samo zalecał 
swoim naśladowcom. Problemy z interpretacją pism religijnych zaratusztrianizmu oraz 
kontrowersje wokół osoby proroka Zaratusztry powodowały jednak problemy klasyfi-
kacyjne i akceptacja zaratusztrian wynikała raczej z przypisywanego im statusu ludzi 

5 Arthur J. MacLean, William H. Browne, The Catholicos of the East and his People, Society 
for Promoting Christian Knowledge, London 1892, s. 114.

6 Jacques Waardenburg, The Medieval Period: 650–1500, w: Jacques Waardenburg (red.), Muslim 
Perceptions of Other Religions: A Historical Survey, Oxford University Press, New York, Oxford 
2005, s. 35.

7 Heribert Busse, Islam, Judaism, and Christianity: Theological and Historical Affiliations, Markus 
Wiener Publishers, Princeton, NJ 1998, s. 141nn;  Jacques Waardenburg, The Early Period: 610–650, 
w: J. Waardenburg (red.), op. cit., s. 3–7.
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chronionych niż ze znajomości ich świętych tekstów przez muzułmańskich egzegetów 
i historyków8. Stopniowo stabilizacja arabskiego panowania na terenach Iranu wiązała 
się nie tylko ze spadkiem liczby wyznawców zaratusztrianizmu, ale i coraz większą nie-
tolerancją muzułmanów wobec nich, przede wszystkie w Farsie i Chorasanie – dawnych 
centrach imperium irańskiego 9.

Jeśli chodzi o chrześcijan tradycji syryjskiej, dominujących na obszarach północno-
-zachodniego Iranu, to w wyniku islamizacji tego regionu również ich pozycja uległa 
zmianie. Podobnie jak w czasach sasanidzkich należeli do religii akceptowanych przez 
władzę i islam przyznał im status „ludu księgi”, jednakże w perspektywie długofalo-
wej dominacja arabska znacznie osłabiła Kościół, który systematycznie notował spadek 
wiernych10. Wydaje się jednak, że to nie religia, a zajmowany przez nich obszar pogra-
nicza, będący w późniejszym okresie przedmiotem rywalizacji osmańsko-safawidzkiej, 
decydował o tym, jak byli postrzegani przez władzę centralną.

Współczesny charakter relacji między państwem i duchowieństwem irańskim a mniej-
szościami religijnymi wyznaczyły przede wszystkim rządy Safawidów (1501–1722). 
W rezultacie szyityzacji izolację niemuzłmanów w stosunku do grupy dominującej 
pogłębiła lansowana przez szyizm doktryna rytualnego skalania (nedżasat). Jej źródło 
stanowi fragment Koranu mówiący o skalaniu politeistów (9: 28), natomiast rozbudowane 
i szczegółowe wytyczne reguły postępowania z tym, co rytualnie nieczyste (nadżes), 
opierają się przede wszystkim na hadisach i ich teologicznych interpretacjach11.

Do elementów polityki safawidzkiej należało odwracanie uwagi społeczeństwa od 
spraw wywołujących niezadowolenie przez czynienie kozłami ofiarnymi mniejszości 
religijnych i etnicznych w chwilach kryzysu; podejmowano też kampanie zmuszające 
te społeczności do konwersji na islam12. Oczywiście polityka wobec poszczególnych 
mniejszości religijnych w szyickim Iranie nie była jednolita. Najtrudniejsza była sytu-
acja zaratusztrian, żyjących w zagrożeniu przed wymuszoną konwersją czy utratą miejsc 
kultu. W praktyce ich sytuacja zależała od miejsca zamieszkania danej grupy i  lokalnych 
władz13. Ograniczenia nałożone na nich jako rytualnie skalanych egzekwowano przede 
wszystkim w Jazdzie i Kermanie – zaratusztrianie nie mogli tam korzystać z miejsc użytku 
publicznego, jak łaźnie czy herbaciarnie, budować wysokich domów i otwierać szkół, 
musieli też zakładać wyróżniającą ich odzież. Restrykcje dotyczyły również zawodów 
wykonywanych przez zaratusztrian – żeby nie narażać muzułmanów na kontakt z tym, co 
skalane, nie mogli na przykład prowadzić sklepów na bazarze ani zajmować się obróbką 
płótna. Muzułmanie dopuszczali się porwań i morderstw zaratusztrian, a także zmuszali 

 8 Francis E.  Peters, The Monotheists: Jews, Christians, and Muslims in Conflict and Competition: 
Volume I: The Peoples of God, Princeton University Press, Princeton, NJ 2003, s. 274.

 9 Abd Al-Husain Zarrinkūb, The Arab Conquest of Iran and its Aftermath, w: Richard Nelson 
Frye (red.), The Cambridge History of Iran: Volume 4: The Period from the Arab Invasion to the 
Saljuqs, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 32.

10 David Wilmshurst, The Martyred Church: A History of the Church of the East, East & West 
Publishing, London 2011, s. 100.

11 Co ciekawe, głównym źródłem tych koncepcji była prawdopodobnie doktryna zaratusztriańska, 
mająca złożony system regulacji podobnych kwestii, cf. Jamsheed K. Choksy, Purity and Pollution 
in Zoroastrianism: Triumph over Evil, University of Texas Press, Austin 1989. 

12 Andrew J. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, I.B. Tauris, London, New 
York 2009, s. 99, 106.

13 Aptin Khanbaghi, The Fire, the Star and the Cross: Minority Religions in Medieval and Early 
Modern Iran, I.B. Tauris, London, New York 2006, s. 97–102.
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zaratusztriańskie kobiety do małżeństwa z przedstawicielami własnej religii i konwersji 
na islam14. Postępującej izolacji zaratusztrian sprzyjał fakt, że również oni sami uważali 
wyznawców innych religii za rytualnie skalanych, a to tworzyło dodatkowe bariery w ich 
relacjach z muzułmanami15.

W odniesieniu do sytuacji chrześcijan pod rządami Safawidów nie sposób pominąć 
wpływu misjonarzy katolickich, występujących nierzadko w charakterze dyplomatów 
i reprezentantów europejskich potęg, na władców safawidzkich, a tym samym na pro-
wadzoną przez nich politykę względem mniejszości. Niewątpliwie najlepiej powodziło 
się Ormianom, sprowadzonym do Isfahanu w XVII w., zwłaszcza kupcom16. Stanowi-
li oni jednak wyjątkowy przykład na tle chrześcijan w Iranie, a utrzymywane przez 
nich międzynarodowe kontakty polityczne i handlowe czyniły z nich grupę wpływową 
o znacznym potencjale mediacyjnym. W przeciwieństwie do nich Asyryjczycy stanowili 
grupę zorientowaną na lokalność i w przeważającej mierze zależną od lokalnych zarząd-
ców prowincji i miast. Problemy religijne były przedmiotem negocjacji między różnymi 
grupami zamieszkującymi wspólne terytorium. Natomiast asyryjska obecność w polityce 
ponadlokalnej przejawiała się raczej w kontekście obrony obszarów przylegających do 
Imperium Osmańskiego.

2.2. ZARATUSZTRIANIE I ASYRYJCZYCY: DANE DEMOGRAFICZNE 

U progu ruchu konstytucyjnego mniejszości religijne stanowiły około 3% ludno-
ści Iranu. W połowie XIX w. społeczność zaratusztrian liczyła prawdopodobnie około 
7,2 tys. osób17, potem odnotowano jej stopniowe powiększanie się dzięki poprawie sytuacji 
ekonomicznej i społeczno-prawnej. Mimo że w latach 1855–1861 około 12% irańskich 
zaratusztrian wyemigrowało do Indii, dane z 1879 r. wskazują na ich populację w Iranie 
liczącą prawie 8,5 tys. osób. Według szacunków sporządzonych w 1891 r. zaratusztrian 
w Iranie było już prawdopodobnie ponad 9,2 tys., jednak nie wszystkie źródła się z tym 
zgadzają18. W tamtym okresie zaratusztrianie mieszkali przede wszystkim na terenach 
dwóch prowincji: Jazdu (przede wszystkim we wsiach, ale również w stolicy prowincji) 
i Kermanu. Taka koncentracja osadnictwa była związana z pogarszającą się sytuacją 
zaratusztrian w muzułmańskim Iranie, w efekcie której najwyższy kapłan schronił się we 
wsi Tork-abad położonej na północ od Jazdu, a dwa święte ognie ukryto w niedalekim 
Szarif-abadzie19. U progu rewolucji konstytucyjnej hołdująca tradycyjnym wartościom 
i stylowi życia społeczność tego regionu stanowiła symbol zaratusztriańskiej ortodoksji 
obyczajowej i religijnej.

14 Janet Kestenberg Amighi, The Zoroastrians of Iran: Conversion, Assimilation, or Persistence, 
AMS Press, New York 1990, s. 84nn.

15  Jamsheed K. Choksy, Conflict and Cooperation: Zoroastrian Subalterns and Muslim Elites in 
Medieval Iranian Society, Columbia University Press, New York 1997, s. 127.

16  A. Khanbaghi, op. cit., s. 113nn. 
17 Są też szacunki wskazujące, że było ich wówczas 20 tys., ale ogólnie wszystkie dane są nie-

pewne – nie przeprowadzano spisów, system podatkowy był mało wiarygodny, a podróżnicy odwie-
dzający Iran przedstawiali rozbieżne opinie; cf. Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 
Princeton University Press, Princeton, NJ 1983, s. 12.

18 Dżahangir Oszidari, Tarich-e Pahlavi va zartosztijan, Hucht, Tehran 2535c/1976, s. 234n; 
David Yeroushalmi, The Jews of Iran in the Nineteenth Century: Aspects of History, Community, 
and Culture, Brill, Leiden 2009, s. 311.

19 Mary Boyce, Zaratusztrianie: Wiara i życie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988, s. 215.
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Przełom XIX i XX w. wiązał się z przełamywaniem izolacji zaratusztriańskich dziel-
nic – wyznaczonych kwater miast, na przykład w Isfahanie czy Kermanie, za panowania 
Safawidów przekształconych w swoiste getta wyznaniowe, których mieszkańcy cierpieli 
z powodu dyskryminacji. Temu otwarciu towarzyszyła poprawa warunków życia miesz-
kańców, co niewątpliwie miało związek z pomocą współwyznawców z zagranicy. Na 
zmianę dawnych struktur społecznych niebagatelny wpływ wywarły też migracje ludności 
– zarówno z prowincji do stolicy, jak też emigracja poza granice kraju20. Dzięki nim 
kształtowała się m.in. zaratusztriańska społeczność w Teheranie – jeszcze w połowie 
XIX w. szacowano, że mieszkało tam zaledwie pięćdziesięciu zaratusztriańskich kupców, 
natomiast według spisu z 1892 r. populacja zaratusztrian w Teheranie liczyła prawie 
trzysta osób21. W tamtym okresie w stolicy działała już zaratusztriańska szkoła podsta-
wowa, dom dla podróżnych oraz dachme (wieża służąca ekspozycji zwłok związanej 
z rytuałem pogrzebowym).

O wielkości populacji asyryjskiej pod koniec XIX w. możemy wnioskować na podsta-
wie raportów misyjnych i konsularnych z tego okresu. Społeczność asyryjska cechowała 
się stosunkowo wysokim stopniem zurbanizowania, natomiast ludność zamieszkująca wsie 
oraz rejony górzyste żyła w sposób tradycyjny. Istotnym elementem życia społecznego 
była przynależność plemienna. Na przełomie XIX i XX wieku społeczność asyryjska 
składała się z ponad dwudziestu plemion, na czele każdego z nich stał malik, podpo-
rządkowany asyryjskiemu patriarsze22. Około 1900 r. populacja Asyryjczyków w Iranie 
wynosiła prawdopodobnie 76 tys. Zdaniem asyryjskiej badaczki Aryane Ishayi w tym 
czasie chrześcijanie stanowili 40% całej populacji regionu Jeziora Urmia, a ich liczba 
na tym obszarze wynosiła wówczas 30–35 tys., zaś w samym mieście Urmia mieszkało 
sześciuset Asyryjczyków. Spośród wszystkich trzystu wiosek regionu, sześćdziesiąt było 
zdominowanych przez Asyryjczyków, zaś sześćdziesiąt miało populację mieszaną – obok 
ludności asyryjskiej zamieszkiwali je Ormianie, Turcy oraz Persowie23. Asyryjczycy akcen-
tują do dziś ciągłość osadnictwa asyryjskiego na obszarze północnej Mezopotamii oraz 
północno-zachodniego Iranu sięgającego czasów starożytnej Asyrii. W rzeczywistości 
ich koncentracja na tym obszarze wynikała z uwarunkowań historycznych oraz zmian 
politycznych, jakie przyniosły najazdy mongolskie i panowanie Timurydów w XIII i XIV 
w.24 Późniejsze wojny między Osmanami a Safawidami, skutkujące podziałem Kurdystanu, 
wpłynęły na niemal równomierny rozkład ludności asyryjskiej po obu stronach granicy. 
To właśnie graniczność obszaru, na którym mieszkali, oraz lokalne uwarunkowania – 
kontakty z Kurdami, Turkami, szyitami, sunnitami – wpływały na zmiany demograficzne 
wśród tej grupy. W odróżnieniu od zaratusztrian – bardziej rozproszonych, a od końca 
XIX w. migrujących do stolicy – Asyryjczycy tworzyli raczej społeczność zorientowaną 
na rejon Jeziora Urmia. Nieliczni wyjeżdżali do Tebrizu czy położonego dalej Teheranu.

20 Anne-Sophie Vivier-Muresan, Communitarian Neighbourhoods and Religious Minorities in 
Iran: A Comparative Analysis, „Iranian Studies” 2007, t. 40, nr 5, s. 593–603.

21 J. Kestenberg Amighi, op. cit., s. 147.
22 Konstantin P. Matwiejew, Assirijcy i assirijskaja problema w nowoje i nowiejszieje wriemia, 

Nauka, Moskwa 1979, s. 45.
23 Aryane Ishaya, Settling Into Diaspora: A History of Urmia Assyrians in the United States, 

„Journal of Assyrian Academic Studies” 2006, t. 20, nr 1, s. 3–27.
24 D. Wilmshurst, op. cit., s. 260–263.
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2.3. KWESTIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

Pod względem gospodarczym losy omawianych mniejszości religijnych u progu rewo-
lucji konstytucyjnej zdecydowanie się różnią. Za element wspólny należy uznać wpływ 
wywierany na nie przez współwyznawców zza granicy. Początki panowania Kadżarów 
(1794–1925) oznaczały pogorszenie społeczno-ekonomicznej sytuacji zaratusztrian, której 
stopniową poprawę przyniosła pomoc finansowa, prawna i organizacyjna ze strony Parsów 
– zaratusztrian, którzy wieki wcześniej wyemigrowali do Indii. Postacią o kluczowym 
znaczeniu był Manekdżi Limdżi Hataria (1813–1890), przysłany w połowie XIX w. przez 
bombajskie Towarzystwo dla Polepszania Warunków Życia Zaratusztrian w Persji (Society 
for the Amelioration of the Conditions of the Zoroastrians of Persia). O ile wcześniej to 
irańscy zaratusztrianie stanowili dla Parsów wzór i autorytet w sprawach religijnych, od 
XVIII w. – wraz z pogorszeniem się ich sytuacji w Iranie – przekształcali się w grupę 
potrzebującą pomocy, coraz bardziej skoncentrowaną na walce o przetrwanie 25.

Hataria zaangażował się w naprawę podupadłej zaratusztriańskiej infrastruktury reli-
gijnej oraz świeckiej, a także prowadził rozmowy z przedstawicielami rządu irańskiego 
na temat problemów zaratusztrian w tym kraju, takich jak opłacanie dżizji. Ze statystyk 
Hatarii wynikało, że spośród ponad 6,5 tys. zaratusztrian w Jazdzie jedynie dwustu nie 
miało problemów z opłacaniem pełnej kwoty podatku. Dzięki Parsom również przedsta-
wiciele rządu brytyjskiego interweniowali u szacha Naseroddina (1848–1896) w sprawie 
dżizji. W rezultacie tych starań władze najpierw zredukowały kwoty wymagane od zara-
tusztrian, a w 1882 r. zniosły obowiązek płacenia przez nich dżizji oraz zrównały status 
podatkowy zaratusztrian i muzułmanów26.

Następcą Hatarii został Kejchosroudżi Chansaheb, a irańskim zaratusztrianom poma-
gali też tacy parsyjscy działacze z przełomu XIX i XX w. jak Dadabhai Naurodżi oraz 
Pestondżi Dossabhai Marker. Poprawa sytuacji zaratusztrian znalazła odzwierciedlenie 
w zniesieniu dotyczących ich ograniczeń, utrudniających dotąd rozwój społeczno-ekono-
miczny; w 1897 r. pozwolono im dosiadać osłów w obecności muzułmanów, a w następ-
nych latach budować urządzenia wentylujące („łapacze wiatru”), zakładać sklepy na 
bazarze i trudnić się handlem bławatnym, choć to rozluźnianie przepisów wywoływało 
sprzeciw wielu muzułmanów, przede wszystkim członków tradycyjnej społeczności pro-
wincji Jazd27. Mimo trudności nowe warunki społeczno-ekonomiczne oraz pomoc Parsów, 
a także Europejczyków, w tym pożyczki z rosyjskiego banku, pozwoliły zaratusztrianom 
na angażowanie się w handel międzynarodowy oraz bankowość, a z czasem na rozwój 
swojej działalności niezależnie od pomocy z zewnątrz. Szczególnie bujnie rozwijały 
się zaratusztriańskie przedsięwzięcia w stolicy, gdzie najaktywniejszym przedsiębiorcą 
był Dżamszid Dżamiszidijan, który mały sklep na bazarze rozwinął w międzynarodową 
instytucję zajmującą się handlem i operacjami finansowymi. Dzięki jego staraniom roz-
wijała się nowoczesna zaratusztriańska społeczność stolicy kraju – pod koniec pierwszej 
dekady XX w. założył tam szkołę oraz publiczną aulę, sprowadził kapłana z Jazdu, kupił 

25 M. Boyce, op. cit., s. 249n., 273;  Monica M. Ringer, Reform Transplanted: Parsi Agents 
of Change amongst Zoroastrians in Nineteenth-Century Iran, „Iranian Studies” 2009, t. 42, nr 4, 
s. 522–549.

26 Dż. Oszidari, op. cit., s. 430–437; M.M. Ringer, op. cit., s. 552nn; Michael Stausberg, From 
Power to Powerlessness: Zoroastrianism in Iranian History, w: Anne Sofie Roald, Anh Nga Longva 
(red.), Religious Minorities in the Middle East, Brill, Leiden, Boston 2011, s. 178.

27 J. Kestenberg Amighi, op. cit., s. 131.
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pojazd do transportu zwłok do dachme, a także pomógł w budowie pierwszej świątyni 
w Teheranie – Adorjan-e Tehran28.

Poprawa sytuacji ekonomicznej zaratusztrian i przemiany społeczne, w tym nastanie 
mody na przedmuzułmańskie dziedzictwo Iranu, pod koniec XIX w. miały niewątpliwie 
wpływ na zmianę postrzegania zaratusztrian przez muzułmanów. Dzięki pieniądzom nie-
które konflikty społeczne udawało się załagodzić – bogaci zaratusztrianie wkupywali się 
w łaski muzułmańskich elit, płacili też ulemom, żeby ci zapobiegali wybuchom antyza-
ratusztriańskiej przemocy wśród muzułmanów. Takie strategie odnosiły najlepszy skutek 
w Teheranie, gdzie zaratusztrianie dopiero niedawno się osiedlili. Dżamszidijan gościł 
u siebie muzułmańskich poetów, kupców czy intelektualistów i prowadził działalność 
filantropijną nie tylko na rzecz własnej społeczności, finansując na przykład nawadnianie 
ziemi rolniczej w północnym Teheranie czy budowę zbiorników na wodę. Dzięki tym 
działaniom przyczyniał się do budowania obrazu zaratusztrian jako obywateli hojnych 
i szczerych29. Na prowincji wciąż jednak dyskryminacja ze strony muzułmanów była na 
porządku dziennym, a lokalne władze w Jazdzie nadużywały swoich prerogatyw i – mimo 
dekretu szacha – pobierały dżizję30. Tam też społeczność zaratusztriańska najdłużej hoł-
dowała tradycyjnym wartościom i stylowi życia, niechętnie poddając się zmianom.

W przeciwieństwie do długo pozostających na marginesie społeczeństwa zaratusztrian, 
Asyryjczycy w Iranie wzbudzali zainteresowanie władz perskich jako ludność pogranicza. 
Typowe dla okresu kadżarskiego małżeństwa władców z córkami lokalnych przywódców 
plemiennych31, służące większej integracji plemion z polityką rządu, miały miejsce rów-
nież w przypadku Asyryjczyków, których cechowała rozbudowana struktura plemienna. Na 
początku XIX w., gdy obszar zamieszkany przez Asyryjczyków był infiltrowany zarówno 
przez Osmanów, jak i Rosjan, konieczne stało się silniejsze personalne powiązanie asy-
ryjskich wodzów z władcą. Fath Ali (panował w latach 1797–1834) po zwycięstwie nad 
Kurdami i Turkami poślubił Asyryjkę32, potwierdzając równocześnie status chrześcijan 
syryjskich jako obrońców północno-zachodniej granicy Iranu.

Niewątpliwie sytuacja Asyryjczyków w Iranie była znacznie lepsza niż w Turcji 
osmańskiej, zaś Urmię praktycznie do początku I wojny światowej postrzegano jako 
ich swoiste centrum duchowe i kulturalne. Nie przypadkiem właśnie tutaj Ameryka-
nie założyli w 1835 r. stację misyjną, która obejmowała działalnością Asyryjczyków 
w obu krajach. Kontakty z Europejczykami oraz Amerykanami warunkowały przemiany 
zachodzące wśród społeczności asyryjskiej, wpływając na kształtowanie się świadomości 
świeckiej, ponadreligijnej, będącej zalążkiem nacjonalizmu asyryjskiego. Przyczyniły się 
do tego również prace archeologiczne, w tym odkrycie Niniwy przez Austena Layarda 
w 1847 r., a także rozwój języka literackiego opartego na dialekcie wschodnio-aramejskim 
okolic Jeziora Urmia. Niebagatelną rolę odegrał tu misjonarz amerykański, prezbiterianin 
Justin Perkins (1805–1869), który po przyjeździe do Urmii w latach 30. XIX w. podjął 

28 Ibidem, s. 150nn; Monica M. Ringer, Pious Citizens: Reforming Zoroastrianism in India and 
Iran, Syracuse University Press, Syracuse, NY 2011, s. 165n.

29 Cf. J. Kestenberg Amighi, op. cit. , s. 156n.
30 M.M. Ringer, Reform…, op. cit., s. 554.
31 Ervand Abrahamian, Historia współczesnego Iranu, tłum. Natalia Nowak, Książka i Wiedza, 

Warszawa 2011, s. 46n.
32 Rudolf Macuch, Assyrians in Iran: I. The Assyrian Community (Āšūrīān) in Iran, w: Ehsan 

Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica Online, 2016, http://www.iranicaonline.org/articles/assyrians-
in-iran-i-community [20.03.2017].
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wysiłki na rzecz uruchomienia drukarni i założenia szkoły oraz szpitala. Działania te 
poprawiły kondycję społeczną i oświatową chrześcijan regionu, stymulując też rozwój 
ekonomiczny. Wydaje się jednak, że w większym stopniu był on związany z dystrybucją 
funduszy pochodzących z zagranicy, a nie z rozwojem lokalnych inicjatyw gospodarczych. 
W drugiej połowie XIX w. nasiliła się migracja zarobkowa Asyryjczyków do Rosji, 
zwłaszcza na Kaukaz – do Tyflisu, oraz Stanów Zjednoczonych.

2.4. STRUKTURY ORGANIZACYJNE ORAZ SZKOŁY

Współczesne rozwiązania organizacyjne społeczności zaratusztrian kształtowały się od 
drugiej połowy XIX w. W marcu 1854 r. Hataria zwołał zgromadzenie lokalnych liderów 
zaratusztriańskich w Jazdzie, kładąc podwaliny pod Panczajat Jazdu (Panchajat-e Jazd) 
– lokalną radę wzorowaną na parsyjskim panczajacie w Bombaju. Instytucja przejęła 
funkcje oficjalnie uznawanego przez muzułmanów, świeckiego przywództwa społeczności 
zaratusztrian – rady starszych oraz naczelnika wioski (kalantar). W 1855 r. w Kermanie 
zorganizowano podobne zgromadzenie. Do założonych obszarów działalności rad należało 
organizowanie nowoczesnej edukacji, działalność charytatywna, opieka nad infrastrukturą 
religijną i dbałość o obyczaje religijne. Niemniej podczas nieobecności Hatarii aktywność 
rad zaczęła spadać i dopiero w ostatniej dekadzie XIX w. jego następca, Chansaheb, 
powołał nowe instytucje w Jazdzie, Kermanie i Teheranie, chociaż ta ostatnia bardzo 
szybko przestała funkcjonować. Były to Rady Naserskie (Andżoman-e Naseri), nazwane 
tak od imienia szacha Naseroddina. W Jazdzie działała też niezależna Rada Dobroczyn-
ności Zaratusztrian Jazdu (Andżoman-e Chejrchah-e Zartosztijan-e Jazd), której celem 
było wzmacnianie solidarności grupowej i aranżowanie działalności kulturalnej33.

Od końca XIX w. świeckie przewodnictwo społeczności zaczęło wypierać autorytet 
kapłanów – niewykształconych i niepiśmiennych, żyjących w biedzie. Krytykowano ich 
coraz bardziej za recytowanie tekstów religijnych przy nieumiejętności ich egzegezy, 
ponadto do podważenia statusu duchowieństwa przyczynili się też młodzi zaratusztrianie, 
którzy dzięki misjonarzom z Europy przyjmowali chrześcijaństwo. Dziedziczny urząd 
kapłański przez swój brak atrakcyjności finansowej przegrywał wśród potomków kapłanów 
z zawodami świeckimi. Liczba praktykujących duchownych malała, wzrastało za to zna-
czenie lokalnych rad (andżomanów), a świeccy myśliciele i aktywiści zaczęli angażować 
się w komentowanie tekstów religijnych i reformy34.

Strukturę administracyjną i religijną Asyryjczyków określał przez wieki urząd patriar-
chy, przechodzący na brata. Od XVII w. siedzibą patriarchy była miejscowość Koczanis 
(dziś Konak, Hakkari) oddalona o prawie 200 km od miasta Urmia. Patriarcha stanowił 
symbol asyryjskiego Kościoła, odgrywał również istotną rolę w polityce. Miał prawo 
kontaktować się z sułtanem tureckim oraz szachem perskim35, odpowiadał również za 
wojsko. W okresie poprzedzającym rewolucję konstytucyjną daje się jednak zaobser-
wować spadek znaczenia jego roli przy jednoczesnym powolnym rozpadzie struktur 

33 Manouchehr Kasheff, Anjoman-e Zartoštīān, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica, 
t. II, fasc. 1, Routledge & Kegan Paul, London, Boston, Henley 1985.

34 M.M. Ringer, Pious Citizens…, op. cit., s. 174; Michael Stausberg, Zarathustra and Zoroas-
trianisms: A Short Introduction, Equinox Publishing, London, Oakville, CT 2008, s. 81n.

35 K. Matwiejew, op. cit., s. 48.
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rodowo-plemiennych, któremu towarzyszył wzrost tendencji unifikujących wszystkich 
Asyryjczyków bez względu na ich przynależność wyznaniową36.

Do kluczowych elementów, które przyczyniły się do przemian tradycyjnych struktur 
irańskich mniejszości religijnych w nowoczesne społeczności kierowane przez świeckich 
liderów, była nowoczesna edukacja, inicjowana i rozwijana dzięki pomocy z zagrani-
cy. Hataria ufundował pierwsze zaratusztriańskie szkoły męskie w Jazdzie i Kermanie, 
a następnie w Teheranie, choć nie obyło się to bez sprzeciwu niektórych duchownych 
zaratusztriańskich, problem stanowiły też niedostatki finansowe. Zajęcia w tych pla-
cówkach prowadzili Parsowie, natomiast z czasem ich uczniowie zostali nauczycielami 
i zakładali kolejne szkoły. Nauczanie miało w nich charakter świecki i było prowadzo-
ne w sposób nowoczesny, inaczej niż w popularnych wówczas tradycyjnych szkołach 
muzułmańskich: dzieci uczono pisania i czytania, rachunków, religii zaratusztriańskiej, 
a w niektórych placówkach nawet angielskiego. Według danych zebranych przez Chansa-
heba w 1891 r. na terenie prowincji Jazd działało kilka ośrodków edukacyjnych, kształ-
cących po kilkudziesięciu uczniów – na zajęcia w Jazdzie uczęszczało 149 uczniów, do 
szkoły w Chorramszahu przychodziło 84 uczniów, a na lekcje odbywających się w pry-
watnym mieszkaniu w Narsi-abed-e Taft, uczęszczało 32 dzieci. Zajęcia odbywały się 
też w Teheranie czy Kermanie. W pierwszych dekadach XX w. szkoły działały już we 
wszystkich zdominowanych przez zaratusztrian miejscowościach, a piśmienność wśród 
zaratusztriańskich mężczyzn była prawie powszechna37.

Nie sposób również pominąć roli edukacji w rozwoju społecznym Asyryjczyków. 
Pierwsze szkoły, działające od lat trzydziestych XIX w. z programem nauczania obejmu-
jącym naukę języków – nowoaramejskiego, perskiego, tureckiego, a także matematyki, 
geografii – uruchomili Amerykanie. W następnych latach rozwinęli oni znacząco system 
szkolnictwa, oferując również kursy medycyny. Szkoły misyjne stanowiły podstawę sys-
temu edukacji Asyryjczyków, o czym dobitnie informują statystyki. W sumie pod koniec 
XIX w. misjonarze prowadzili 147 szkół dla 2666 uczniów38.

Poprawę statusu Asyryjczyków w XIX w. wiązać należy przede wszystkim z oży-
wionymi kontaktami z misjonarzami i korzyściami, jakie przyniosły one tej społeczności. 
Możemy zatem stwierdzić, że wpływ działalności misyjnej i edukacyjnej misjonarzy 
doprowadził do wykształcenia się świeckiej inteligencji, nierzadko silnie zwesternizowanej, 
występującej przeciwko tradycyjnym formom organizacji społecznej. Negacja tradycji 
religijnej, rozpoczęta konwersją na jedną z form protestantyzmu, stanowiła sprzeciw 
wobec zastanych form administracyjno-politycznych, wypracowanych przez wieki w śro-
dowisku asyryjskim. Przedstawiciele nowej inteligencji – George D. Malech, Isaac Adams 
czy Andrew Urshan – na przełomie XIX i XX w. dokonywali rewizji historii. Istotnym 
czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-polityczny Asyryjczyków była również prasa, 
która jawiła się wówczas jako jeden z ważniejszych elementów kształtowania postaw 
narodowościowych.

36 Eden Naby, The Assyrians of Iran: Reunification of a ‘Millat’ 1906–1914, „International Journal 
of Middle East Studies” 1977, t. 8, nr 2, s. 242n. 

37  Turadż Amini, Asnadi az zartosztijan-e mo’aser-e Iran (1338–1358 sz.), Sazman-e Asnad-e 
Melli-je Iran, Tehran 1380/2001, s. 210; Dż. Oszidari, op. cit., s. 412.

38 Houri Berberian, Armenians and the Iranian Constitutional Revolution of 1905–1911, Westview 
Press, Colorado, Oxford 2001, s. 42.
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3. MNIEJSZOŚĆ ZARATUSZTRIAŃSKA I ASYRYJSKA A RUCH KONSTYTUCYJNY

3.1. UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI W RUCHU KONSTYTUCYJNYM

W Iranie początku XX w. poszczególne mniejszości religijne odmiennie postrzegały 
swoją rolę w polityce. Kiedy w okresie ruchu konstytucyjnego ustalany był nowy sta-
tus tych grup, najaktywniejsi byli zaratusztrianie i Ormianie, których społeczności były 
wówczas stosunkowo dobrze zorganizowane i przewodzone39. Asyryjczycy pozostawali 
początkowo nieco na uboczu wydarzeń politycznych.

Wśród haseł podnoszonych podczas protestów w brytyjskiej ambasadzie znalazło się 
między innymi zastąpienie zgromadzenia islamskiego (madżles-e eslami) zgromadzeniem 
narodowym (madżles-e melli), a także przywilej wprowadzenia do parlamentu przed-
stawicieli Żydów, Ormian i zaratusztrian40. Sejjed Abdollah Behbehani obiecał mniej-
szościom „nową erę zjednoczenia”, ale w wieczór przed wyborami sejjed Mohammad 
Tabatabaji i jego pomocnicy wymusili na Ormianach i Żydach, by oddali swoje głosy 
na muzułmańskich przedstawicieli. Straszono, że zrównanie praw muzułmanów i nie-
muzułmanów wywoła uniemożliwiający wybory sprzeciw ulemów z Nadżafu i Karbali. 
Ostatecznie Ormianie i żydzi wycofali swoich kandydatów, oddając głosy na Tabataba-
jego i Behbehaniego. Inaczej stało się w przypadku zaratusztrian – wpływowy kupiec 
Dżamszid Dżamszidijan sprzeciwił się tej presji, licząc na poparcie nacjonalistów. Co 
więcej, prawdopodobnie nawet opłacił Behbehaniego, aby ten przemówił publicznie na 
korzyść zaratusztrian41.

Pierwsza konstytucja (qanun-e asasi) z 9 września 1906 r. była de facto ordyna-
cją wyborczą, którą 7 października 1907 r. uzupełniono o obszerny suplement (motam-
mem-e qanun-e asasi). Przywilej wyłonienia własnych parlamentarzystów przez uzna-
ne mniejszości religijne nie został wyrażony wprost w tych dokumentach, ale wynikał 
z interpretacji, jakiej dokonał Mehdi-Qoli Hedajat, nadzorujący wybory w Teheranie. 
Oficjalnie dopiero w ordynacji wyborczej z 1 czerwca 1909 r. możliwość posiadania 
jednego reprezentanta w parlamencie otrzymały uznane mniejszości religijne – żydzi, 
zaratusztrianie oraz chrześcijanie (art. 7). W przypadku chrześcijan kierowano się jed-
nak rozróżnieniem etnicznym – Ormianie i Asyryjczycy otrzymali po jednym miejscu 
w parlamencie. Za oficjalną religię państwa uznano islam szyicki szkoły dżafaryckiej 
(art. 2.), co oznaczało, że niemuzułmanom uznawanym dotąd za ludzi chronionych nadano 
status obywateli oraz pewne przywileje, jak posiadanie przedstawicieli w parlamencie. 
Mimo że wszyscy Irańczycy stali się równi w świetle prawa (art. 8.), niemuzułmanów 
pozbawiono dostępu do najwyższych stanowisk ministerialnych (art. 58.) i sędziowskich, 
a także – np. poprzez zakaz publikacji szkodliwych dla islamu (art. 20.) – ograniczono 
ich prawa w sferze wolności słowa42.

39 Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran, Cambridge University Press, Cambridge, New 
York 2000, s. 54.

40 Mangol Bayat, Iran’s First Revolution: Shi‘ism and the Constitutional Revolution of 1905–1909, 
Oxford University Press, New York, Oxford 1991, s. 137.

41 Ibidem, s. 144n;  Anna Krasnowolska, Iran współczesny (XIX–XX w.), w: Anna Krasnowolska 
(red.), Historia Iranu, Ossolineum, Wrocław 2010, s. 779.

42 Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, University of Wisconsin 
Press, Madison 2003, s. 227; A. Krasnowolska, op. cit., s. 780. Teksty konstytucji, suplementu 
i ordynacji wyborczych z czasów rewolucji konstytucyjnej dostępne w angielskim tłumaczeniu w: 
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Chociaż społeczność irańskich zaratusztrian w początkach XX w. wydawała się doce-
niać rolę szacha w ochronie ich dóbr oraz praw, okazało się to nie kolidować z zaangażo-
waniem w zmierzający do ograniczenia władzy Kadżarów ruch konstytucyjny. Atrakcyjny 
był dla nich projekt prawa świeckiego, a także retoryka radykalnie nacjonalistycznych 
nurtów intelektualnych, odwołująca się do przedmuzułmańskiego dziedzictwa Iranu43. Dla 
przykładu zaratusztrianin był jednym z członków założycieli powstałej 28 maja 1904 r. 
sekretnej organizacji skupiającej ponad trzydziestu rozmaitych intelektualistów i wpływo-
wych działaczy, zmierzającej do obalenia tyranii, a także podjęcia działań na rzecz edukacji 
społeczeństwa44. Zaratusztrianie działali w andżomanach, czyli popularnych w tamtym 
okresie stowarzyszeniach prowadzących działalność o charakterze politycznym i kultu-
ralnym. Zakładali też własne – na bazie instytucji powołanych w XIX w. dzięki pomocy 
Parsów, a w okresie ruchu konstytucyjnego kształtowały się nowe struktury, na przykład 
w 1907 r. na bazarze teherańskim założono pierwszą nowoczesną radę zaratusztriańską 
– działającą do dziś Radę Zaratusztrian Teheranu (Andżoman-e Zartosztijan-e Tehran).

Jak pisze zaratusztriański historyk, zaratusztrianie brali udział w ruchu konstytu-
cyjnym „jak ich irańscy bracia i siostry”, działając na rzecz reform i ponosząc ofiary 
śmiertelne45. Przede wszystkim pod wpływem sympatyzujących z Brytyjczykami Parsów 
przyłączali się do muzułmanów, domagając się pełnej społecznej i politycznej wolności. 
Niektórzy bogaci kupcy zaratusztriańscy przeznaczali na cele rewolucji duże sumy pie-
niędzy, a dzięki zaangażowaniu w handel zagraniczny mieli też możliwość dostarczania 
walczącym w Teheranie broni z przemytu. Kiedy następca zmarłego w styczniu 1907 r. 
szacha Mozafaroddina, Mohammad Ali (1907–1909), wystąpił przeciwko reformom, 
również zaratusztrianie ucierpieli – kupcy byli atakowani, ich własność konfiskowana, 
a trzech z nich zamordowano46.

Świadectwa misjonarzy pracujących w tym czasie w okolicach miasta Urmia potwier-
dzają pozytywne reakcje Asyryjczyków na decyzję szacha Mozafaroddina o powołaniu 
parlamentu47. Dało to impuls do tworzenia lokalnych asyryjskich komitetów (motwa), 
określanych w języku perskim jako komitety rewolucyjne Asyryjczyków (komite-je enqe-
labi-je Aszuriha). W 1907 r. z inicjatywy Asyryjczyków-protestantów oraz członków Asy-
ryjskiego Kościoła Wschodu powołano Zgromadzenie Narodowe w nadziei, że będzie ono 
stanowiło wspólną ponadwyznaniową platformę dla wszystkich chrześcijan wywodzących 
się z tradycji wschodniosyryjskiej. Ruch konstytucyjny został niejako zinterioryzowany 
przez Asyryjczyków, wprowadzony w asyryjski obieg kulturowy. Dowodzi tego rów-
nież działalność wydawnicza. Wiosną 1906 r. ukazał się pierwszy numer dwutygodnika 
„Kochwa” („Gwiazda”) wzywający do tworzenia organizacji świeckich i narodowych.

Innym przejawem działalności Asyryjczyków było zaangażowanie polityczne w ramach 
działających partii ormiańskich – zwłaszcza Dasznaków, którzy, jak się wydaje, szukali 
współpracy z Asyryjczykami również w kwestiach możliwości działań na rzecz kobiet 

 Edward G. Browne, The Persian Revolution of 1905–1909, Cambridge University Press, Cambridge 
1910, s. 353–400.

43 M.M. Ringer, Pious Citizens…, op. cit., s. 167n.
44 M. Bayat, op. cit., s. 73.
45 Dż. Oszidari, op. cit., s. 240.
46 J. Kestenberg Amighi, op. cit., s. 158n; Dż. Oszidari, op. cit., s. 240–243.
47 Adam H. Becker, Revival and Awakening. American Evangelical Missionaries in Iran and 

the Origins of Assyrian Nationalism, University of Chicago Press, Chicago, London 2015, s. 285n.
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w Iranie. Niewątpliwie obawy wyrażane przez społeczność asyryjską dotyczące możliwości 
wkroczenia wojsk tureckich do Iranu sprzyjały zacieśnianiu współpracy z Dasznakami. 
W Urmii i Salmas powstały wówczas komitety obrony48.

3.2. ZMIANY POSTRZEGANIA MNIEJSZOŚCI PRZEZ GRUPĘ DOMINUJĄCĄ 

Problematykę mniejszości religijnych w interesującym nas okresie należy rozpatrywać 
nie tylko w zakresie ich zaangażowania politycznego czy militarnego w obronie ruchu 
konstytucyjnego – ruch ów to też istotny czynnik warunkujący ich percepcję w irań-
skim kontekście społeczno-politycznym. Symboliczne znaczenie dla uznanych mniejszości 
religijnych – przede wszystkim zaratusztrian – miały wypadki będące konsekwencją 
głośnych morderstw dokonanych na zaratusztriańskich kupcach zaangażowanych w ruch 
konstytucyjny. Pierwszym był Parwiz Szahdżahan, pochodzący z Jazdu, zamordowany 
w 1907 r. – w sprawie ukarania sprawcy do Irańczyków zwrócił się brytyjski minister 
Cecil Spring-Rice, zachęcony przez Parsów. W owym czasie według prawa zbrodnie 
popełnione na muzułmanach i niemuzułmanach nie były równo traktowane, a wspomniany 
artykuł 8. konstytucji był wciąż obiektem dyskusji. Zaratusztrianie nieustannie agitowali 
na rzecz równości obywateli, wyrażając obawy o swoje życie i mienie, powołując się 
też na sytuację Parsów w Indiach – pełnoprawnych poddanych brytyjskich. Ostatecznie 
artykuł 8, dzięki lobby bogatych kupców zaratusztriańskich z Iranu i Indii, zagwarantował 
równe prawa wszystkim obywatelom Iranu. Parlament potwierdził nawet prawo Parsów 
– jako „prawdziwych” Irańczyków – do powrotu do ojczyzny49. Niebawem bestialsko 
zamordowany został inny zaratusztriański kupiec, co zaowocowało starciami przeciwnych 
frakcji parlamentarnych i było praktycznym sprawdzianem dla artykułu 8. O wydarzeniach 
pisały gazety, zaratusztrianie słali do parlamentu listy domagające się sprawiedliwości, 
interweniowali Brytyjczycy, a wpływ na wyrok miały podobno również duże łapówki 
zaratusztriańskich kupców, w tym dla Behbehaniego. Ostatecznie dwóch winnych zostało 
skazanych na piętnaście lat więzienia, a dziewięciu na tysiąc batów każdy – wymierzaniu 
kary przyglądał się wielotysięczny tłum50. Niektórzy badacze zwracają uwagę, że część 
opinii publicznej nie była w stanie pogodzić się z tym, że „niewierni” mają być traktowani 
jako ludzie tak samo wartościowi jak muzułmanie, wobec czego winnych muzułmanów 
ukarano „tylko” karą batów i więzienia, a nie śmierci51. Trudno się jednak nie zgodzić 
– biorąc pod uwagę dotychczasową prawną sytuację mniejszości religijnych – że opisane 
tu wydarzenia miały charakter raczej przełomowy, a nie dowodzący stagnacji.

Mimo korzystnych dla uznanych mniejszości religijnych zmian dla wielu z muzuł-
mańskich duchownych było oczywiste, że – mimo pewnych sformułowań w konstytucji 
– w konkretnych kwestiach prawnych nie istnieje równość ze względu na wyznawaną 
religię. Można tu przytoczyć napisany w 1908 r. tekst Fazlollaha Nuriego, który ostro 
skrytykował zrównanie praw muzułmanów i niemuzułmanów, dowodząc, że:

W islamie istnieją różnice zasad, jeśli chodzi o praktyki religijne, transakcje, handel 
i politykę. Istnieją różnice między nieletnimi i tymi, którzy są dojrzali, rozsądnymi i nie-
rozsądnymi, zdrowymi na umyśle i szalonymi, (…) muzułmanami i niewiernymi, niewier-

48 H. Berberian, op. cit., s. 141.
49 M. Bayat, op. cit., s. 190n.
50 Ibidem, s. 216n; Dż. Oszidari, op. cit., s. 247.
51 M. Stausberg, From Power…, op. cit., s. 180.
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nymi pozostającymi pod opieką muzułmanów i niewiernymi, którzy toczą z muzułmanami 
wojnę, niemuzułmaninem z urodzenia i odstępcą od wiary i tak dalej”52.

Zdaniem Nuriego islam nie może tolerować zapisanej w konstytucji idei równości 
muzułmanów i niemuzułmanów, dlatego do „niegodziwych i pozbawionych religijnej 
żarliwości” muzułmanów, którzy odrzucili dane im przez szari’at przywileje, zwracał się 
następująco: „wy odrzuciliście je, mówiąc, że musicie być równi z braćmi zaratusztria-
nami, Ormianami i Żydami; oby Bóg przeklął tych, którzy to popierają!”53.

Choć w 1910 r. Mohammad-Kazem Chorasani wydał fatwę, według której wszelkie 
poniżające traktowanie zaratusztrian i innych społeczności chronionych przez islam jest 
bezprawne54, tendencje szyickiego duchowieństwa do ataków na te społeczności nie 
zaniknęły. Jeśli chodzi o zaratusztrian, najgorzej wiodło się tym na prowincji, gdzie wciąż 
definiowano ich poprzez przynależność religijną. W Jazdzie nadal musieli nosić żółte 
stroje, nie wolno im było korzystać z łaźni publicznych czy dosiadać koni. Jeszcze pod 
koniec lat 30. XX w. dochodziło do porwań zaratusztrianek i zmuszania ich do konwersji 
na islam oraz małżeństw z muzułmanami55. Natomiast Asyryjczycy na przełomie XIX 
i XX w. w wymiarze lokalnym wykazywali szereg podobieństw z ludnością muzułmań-
ską (dotyczyło to przede wszystkim ludności wiejskiej), która pomimo wewnętrznych 
konfliktów mogła jednoczyć się na przykład w obliczu roszczeń poborców podatkowych. 
Asyryjczycy byli kategoryzowani w przestrzeni lokalnej jako chrześcijanie, czemu towa-
rzyszyło wyznaczenie granic – symbolicznych, kulturowych – sporadycznie zakłócanych 
konwersjami na islam. Zdecydowanie jednak ważniejszy wydawał się wpływ kontaktów 
międzynarodowych na relacje z muzułmanami oraz kształtowanie się świadomości Asy-
ryjczyków, w której przynależność eklezjalna przestała być kategorią nadrzędną.

4. PODSUMOWANIE

Porównane w artykule mniejszości religijne – zaratusztriańska i asyryjska – to grupy 
różniące się od siebie nie tylko pod względem wyznawanej religii, ale też w aspekcie 
kulturowo-językowym i demograficznym, a także relacji z grupą dominującą. Zaratusz-
trianie – mniej liczni, przez wieki chroniący się przede wszystkim w oddalonych od 
centrum prowincjach Jazd i Kerman – byli dyskryminowani i wzbudzali niechęć bliskich 
im kulturowo i językowo irańskich muzułmanów, postrzegających ich przede wszyst-
kim przez pryzmat odrębnej, nie w pełni akceptowanej religii. Inaczej Asyryjczycy – 
zamieszkujący ważne z punktu widzenia irańskich władz tereny północno-zachodniego 
pogranicza – wzbudzali ich zainteresowanie polityczne, które na dalszy plan odsuwało 
ewentualne animozje religijne.

Warunkujące odpowiedni typ myślenia kontakty zagraniczne i pomoc w zakresie 
budowania nowoczesnego systemu edukacji mniejszości w XIX w. (w przypadku zara-
tusztrian głównie ze strony Parsów, a w przypadku Asyryjczyków – Europejczyków 

52 Szejch Fazlollāh Nuri, Odrzucenie idei konsytucjonalizmu, w: Anna Krasnowolska, Renata 
Rusek-Kowalska, Marcin Rzepka (red.), Irańskie drogi do nowoczesności: Projekty, idee, manifesty, 
WUJ, Kraków 2014, s. 60.

53 Ibidem, s. 61.
54 Dż. Oszidari, op. cit., s. 252.
55 Cf. Jamsheed K. Choksy, Despite Shāhs and Mollās: Minority Sociopolitics in Premodern 

and Modern Iran, „Journal of Asian History” 2006, t. 40, nr 2.
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i Amerykanów), a także ogólne zmiany, jakie zaszły w Iranie przełomu XIX i XX w. 
i znalazły swoją kulminację w ruchu konstytucyjnym, stymulowały rozwój obu społecz-
ności. Zaratusztrianie zyskali możliwość tworzenia nowoczesnych struktur społecznych, 
ulokowanych w centrum, w Teheranie, gdzie w szybkim tempie rozwijała się nowa gmina 
zaratusztriańska. Tym samym malała w obrębie ich społeczności rola lokalnych i trady-
cyjnych centrów – przede wszystkim Jazdu – ograniczając społeczną funkcję kapłanów 
na rzecz nowej i aktywnej grupy: kupców, dysponujących finansami potrzebnymi na 
działalność polityczną, a także innych świeckich działaczy społecznych. Wzrost znaczenia 
świeckich autorytetów i spadek znaczenia przywódców religijnych obserwujemy również 
u Asyryjczyków. W przypadku tej grupy trudno przecenić inicjatywy na rzecz osiągnięcia 
jedności oraz podejmowanych wysiłków na rzecz kształtowania własnej podmiotowości 
wobec misjonarzy – obcych, oraz Irańczyków – swoich.

Zarówno zaratusztrianie, jak i Asyryjczycy w wyniku rewolucji konstytucyjnej otrzy-
mali status uznanej mniejszości, pozwalający im na posiadanie przedstawiciela w parla-
mencie. Jednak w początkowym okresie beneficjentami tego przywileju byli właściwie 
tylko ci pierwsi, którym – dzięki koneksjom w stolicy i zapleczu finansowemu – udało 
się wprowadzić swojego kandydata do parlamentu już w pierwszych wyborach. Aktywna 
partycypacja zaratusztrian w rewolucji konstytucyjnej wiązała się z nadzieją na stworzenie 
prawa świeckiego znoszącego dyskryminację na tle religijnym. Wśród Asyryjczyków 
natomiast brak jedności oraz podziały wyznaniowe ograniczały korzystanie z możliwości, 
jaką dawały wybory do parlamentu irańskiego. Nie sposób przy tym oprzeć się wrażeniu, 
że posiadanie w nim własnych przedstawicieli było niejako na marginesie starań o stwo-
rzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia dla Asyryjczyków. Znacznie kontrastuje to 
z postawą zaratusztrian, którzy ze społeczności ulokowanej na społecznym i geograficznym 
marginesie, dzięki sprzyjającym przemianom polityczno-społecznym w Iranie, stali się 
również ich częścią. Asyryjczycy natomiast zawęzili pojęcie ojczyzny do obszaru Urmii, 
zamykając się w lokalności, choć promowanej na forum międzynarodowym. 

W istocie ruch konstytucyjny spowodował nie tylko reformy prawno-polityczne 
w odniesieniu do mniejszości religijnych, ale również zmiany świadomościowe. Z jed-
nej strony przyczynił się do zmiany postrzegania mniejszości religijnych przez grupę 
dominującą, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do zaratusztrian. Nie od razu 
irańskie społeczeństwo, a szczególnie konserwatywni ulemowie, zaakceptowało koncepcję 
równości muzułmanów i uznanych mniejszości religijnych – tych, które wcześniej miały 
status ludzi chronionych. Niemniej konstytucja uczyniła mniejszości religijne pełnopraw-
nymi członkami irańskiego narodu, a także spowodowała zmiany w obrębie tych społecz-
ności. Przekształciły się one z tradycyjnych wspólnot religijnych w nowoczesne grupy 
kierowane przez świeckich liderów. Cechowała je zmiana świadomości, warunkowana 
„odkryciem” przeszłości oraz konstruowanie na tej podstawie tożsamości zbiorowych, 
przekształcenie struktur społecznych, a także podejmowanie działań politycznych i spo-
łecznych zmierzających do jednoczenia się tych grup.
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