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Wstęp

W obecnych czasach pojęcie inteligencji uległo dewaluacji. Często nadużywa się 
terminu, określając za jego pomocą grupy widoczne w jakikolwiek sposób na sce-
nie społeczno-politycznej. Ze względu na masowość środków przekazu, zwłaszcza 
internetu, oraz wzrost liczebności publiki czytającej i posiadającej chociażby mi-
nimalne wykształcenie obecność taką nie jest trudno zamanifestować. Inteligencja 
przestała być kojarzona z wysokim poziomem wykształcenia i poczuciem moralnej 
odpowiedzialności za podejmowane działania. Praktycznie każdy, kto wypowiada 
się na popularne tematy, może być określony mianem inteligenta lub intelektualisty. 
O dewaluacji terminu świadczy powstanie słów takich jak: „półinteligent”, „ćwierć-
inteligent”, „wykształciuch”. W obliczu masowości zjawiska pojawia się pytanie 
o zasadność dyskusji nad inteligencją. Konieczne jest też rozgraniczenie pojęć i okre-
ślanych za ich pomocą zjawisk.

Irański publicysta Qezelsofl  Mohammad stwierdził, że wiek XX przyniósł wzmo-
żoną dyskusję nad rolą elit intelektualnych, ponieważ właśnie wówczas ostatecznie 
załamała się oświeceniowa wiara w rozum jako narzędzie, dzięki któremu człowiek 
może porządkować i kształtować rzeczywistość. „Pierwsza i druga wojna świato-
wa dla większości intelektualistów była dowodem całkowitego krachu porządku 
umysłowo-kulturowego, społecznego i ideowego wieków XVIII i XIX”1. Nie ulega 
wątpliwości, że pokolenia inteligencji w XVIII i XIX wieku były zjawiskami od-
miennymi od współczesnego fenomenu. W ubiegłych wiekach inteligencja charak-
teryzowała się pewnym rodzajem optymizmu wobec przyszłości, często będącego 
rezultatem utopijnych wyobrażeń o sile rozumu, zdolnego poprowadzić ludzkość ku 
świetlanej przyszłości. Filozofi czny kontekst badań nad inteligencją pozwala prze-
śledzić drogę, jaką przeszli intelektualiści, poszukując prawdy o człowieku i narzędzi 
przekształcenia rzeczywistości: od Kanta i Woltera przez Marksa i Engelsa, którzy 
przygotowali grunt fi lozofi i Nietzschego, a także „od Sokratesa do Derridy”2. Intelekt 
okazał się niewystarczającym narzędziem w obliczu problemów, z którymi zmaga 
się człowiek w nowoczesnej, technologicznie zorientowanej rzeczywistości. Współ-
czesnej inteligencji, nie tylko irańskiej, towarzyszy pesymizm, który wynika z braku 
stabilnej hierarchii wartości autotelicznych i niedostatku autorytetów.

1 Qezelsofl  M., Qarn-e rousznafekrān (Wiek inteligencji) [w:] tenże, Qarn-e rousznafekrān (Wiek 
inteligencji), Enteszārāt-e Hermes Tehrān 1380 (2002), s. 33. Wszystkie tłumaczenia z tekstów obcoję-
zycznych, jeśli nie zaznaczono inaczej pochodzą od autorki.

2 Qezelsofl  M., Rousznafekrān az Sokrāt tā Derridā. Dar goft-ogu bā Mohammad Zimrān (Intelek-
tualiści od Sokratesa do Derridy. Rozmowa z Mohammadem Zimrān) [w:] tenże, Qarn-e rousznafekrān, 
s. 215–238.
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Można powiedzieć, że czas przez nas obecnie przeżywany, nazywany postmodernizmem, 
jest właśnie takim okresem, w którym wyrażone oceny i wybory zostały niejako zawieszo-
ne i nie działa żadna gramatyka zakazów i nakazów. „Wszystko wolno” – jak lapidarnie 
zauważył Leszek Kołakowski3.

Dyskusja na temat treści pojęcia inteligencja i prawa do używania tego miana 
przez poszczególne grupy intelektualistów generuje ogromną liczbę opracowań teo-
retycznych, dotyczących etycznych, ideowych, społecznych i politycznych podstaw 
inteligencji. Ze względu na wieloaspektowość podejmowanego przez nas problemu 
oraz możliwość badania go z różnych perspektyw – niekiedy wykluczających się 
wzajemnie – na wstępie naszych rozważań formułujemy następujące założenia:
 – Ostateczne rozstrzygnięcie, kto jest „inteligentem”, a kto „intelektualistą” nie ma 

istotnego znaczenia. Rozróżnienie pojęć może służyć jako narzędzie pomocnicze 
przy poszukiwaniu różnic i podobieństw między zjawiskami z różnych obszarów 
kulturowych; w żadnym wypadku nie powinno jawić się jako ostateczny cel dys-
kusji.

 – Inteligencja jest fenomenem fi lozofi czno-kulturowym i społeczno-politycznym. 
Jej historia jest historią dziedziczenia i przekazywania idei – obrazów rzeczywi-
stości.

 – Chociaż nie istnieje jedna powszechnie akceptowana defi nicja inteligencji, licz-
ne dyskusje na temat intelektualistów, ich cech wyróżniających, roli społecznej 
i poczucia odpowiedzialności pozwalają postawić tezę o doniosłości faktu istnie-
nia elit intelektualnych, które byłyby w stanie „dyktować zgodny rytm ludzkich 
poczynań”4. W dobie środków masowego przekazu niezbędne są elity zdolne do 
aktów mediacji, pośredniczenia na wielu poziomach: od kontaktów subkultur do 
dialogu między cywilizacjami.

 – Potrzeba komunikacji różnych grup społecznych znalazła się u źródeł genezy inte-
ligencji. W miarę jak poszerzała się świadomość rozległości geografi cznej świata 
i różnorodności kulturowej narodów, przed inteligencją stawały coraz ambitniej-
sze wyzwania pośredniczenia.

 – Zadanie mediacji na różnych poziomach jest podstawowym wyzwaniem dla inte-
ligencji. Podejmowane próby wypełnienia tej funkcji determinują charakter po-
szczególnych pokoleń i formacji inteligencji, a jednocześnie stanowią kryterium 
przynależności bądź obcości poszczególnych jednostek wobec inteligencji.

3 J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk 2008, s. 35.
4 J. Marzęcki, Przedmowa [w:] A.J. Toynbee, Studium historii. Skrót dokonany przez D.C. Somervella, 

przekł. i przedmowa J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 7.
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ROZDZIAŁ I

Irańska inteligencja (rouszanfekri)5. 

Rozważania teoretyczno-metodologiczne

1.1. Rouszanfekr – etymologia i zakres pojęcia

W języku perskim rouszanfekr jest obecnie odpowiednikiem słów „intelektualista”, 
„inteligent”, używanych na gruncie nauki europejskiej6. Rodząca się w dziewiętna-
stowiecznej Persji nowa elita intelektualna sięgała po ideowe inspiracje zarówno do 
spadkobierców Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jak też do przedstawicieli socjalde-
mokratycznych nurtów inteligencji rosyjskiej. Można więc wskazać na dwa źródła, 
z których perskie słowo rouszanfekr czerpie swoje znaczenie: pierwsze to zakres 
pojęciowy zachodnioeuropejskiego intellectuel, a drugie – to treść rosyjskiego sło-
wa intelligencija7. Rouszanfekr powstało ze złożenia „rouszan” – jasny oraz „fekr” 
– myśl. Podobne znaczenie leksykalne miało arabskie słowo monāwwar al-fekr – 
również złożenie, oznaczające człowieka „o świetlistym umyśle”. Było ono używa-
ne w odniesieniu do elity wykształconej, do lat trzydziestych XX wieku8. Określało 

5 Defi niowanie irańskiej inteligencji odbywało się poprzez poszukiwanie analogii z pokrewnymi 
zjawiskami na Zachodzie Europy i w Rosji, dlatego też istniejące defi nicje słownikowe nie w pełni oddają 
zakres pojęcia. Por. rouszanfekri – 1. (esm): waz’ jā kejfi jat rouszanfekr budan (rzeczownik: stan lub cecha 
bycia inteligentem), 2. (sefat): marbut jā mansub be rouszanfekrān (przymiotnik: typowy dla, związany 
z inteligentami/inteligencją). Farhang-e fārsi-je emruz (Słownik współczesnego języka perskiego), red. 
Gh. Sadri Afszar, N. Hakami, Tehrān 1337 (1998), s. 612.

6 W anglojęzycznych pracach, dotyczących irańskiej inteligencji często używa się tych terminów 
zamiennie; por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Century, University of Texas Press, USA 1998; 

7 Por. M. Qezelsofl , Rouszanfekrān wa modernite. Dar goft-o-gu bā Rāmin Dżahānbeglu (Intelektu-
aliści i modernizacja. W rozmowie z Rāminem Dżahānbeglu) [w:] tenże, Qarn-e rouszanfekrān, s. 193.

8 W latach trzydziestych XX wieku nowo utworzona Akademia Irańska (Farhangestān-e Irān) w ra-
mach akcji oczyszczania języka perskiego z obcych wpływów zastąpiła arabskie słowo monāwwar al-fekr 
jego perskim odpowiednikiem rouszanfekr. Por. Foruq Jakhānbakhsh, The emergence and development of 
religious intellectualism in Iran [w:] Historical Refl ections, vol. 30, No. 3, Fall 2004, s. 469 – 490; http:// 
www.drsorousz.com/PDF/E-CMO-20040000-Religios_Intellectualism_in_Iran.pdf. Słownik współczesny 
podaje defi nicję, która stanowi uogólnienie cech, przypisywanych inteligencji/intelektualistom, pomijając 
kontekst społeczno-polityczny: rouszanfekr – 1. dārā-je bineszi-je āgāhāne, montaqi wa dur za czerāfe wa 
ta’ssob (ktoś, posiadający logiczne, świadome poglądy, dalekie od przesądów i nietolerancji), 2. mo’taqed 
be naqsz wa arzesz-e dānesz wa farhang dar piszraft-e dżam’e wa behruzi-je mardom (ktoś przekonany 
o wartości i znaczeniu wiedzy i wykształcenia dla osiągnięcia postępu społecznego i dobrobytu ludzi). Por. 
Farhang-e fārsi-je emruz (Słownik współczesnego języka perskiego), red. Gh. Sadri Afszar, N. Hakami, 
Tehrān 1337 (1998), s. 612. 
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zróżnicowaną pod względem pochodzenia społecznego i wykształcenia grupę ludzi, 
których łączyło zaangażowanie w reformy9.

Europejskie terminy: „intelektualista” i „inteligent” według defi nicji słowniko-
wych oznaczają „ten, kto rozumie”, „wyjaśnia (problem)”10. Według Dżalāla Āl-e Ah-
mada najbardziej bliskoznaczne pod względem semantycznym odpowiedniki perskie 
to huszmand (rozumny, roztropny, mądry) oraz fahmide (ten, który zrozumiał)11. Āl-e 
Ahmad w swoim studium na temat irańskich elit intelektualnych Dar chedmat wa 
chijānat-e rouszanfekrān (O lojalności i zdradzie inteligencji12) zaznaczył, że używa-
nie perskiego terminu rouszanfekr jako bezpośredniego odpowiednika europejskiego 
intellectuel jest błędem13, ponieważ stwarza sytuację, gdy można utożsamić zjawiska 
pochodzące z różnych obszarów kulturowych: Iranu i Zachodu. Āl-e Ahmad pisał, że 
biorąc pod uwagę społeczny aspekt zjawiska, czyli fakt, że wykształcone elity przy-
pisywały sobie rolę przewodnią w krzewieniu nowych idei, należałoby raczej używać 
słów bargozide (wybrany) lub też piszāhang (pionier, prekursor)14. 

Najwcześniejsza wzmianka o intelektualistach znajduje się w pismach Mirzy Āqā-
chāna Kermāniego, który odwołując się do myślicieli z epoki francuskiego Oświecenia, 
określił ich mianem monawwar al-oqul (ten, który oświeca umysły) i rāfe’ al-chorāfat 
(ten, który zwalcza przesądy)15. Według Gheissariego, użyty przez Kermāniego ter-
min monawwar al-oqul poprzedzał monawwar al-fekr i rouszanfekr16. W czasie Re-
wolucji Konstytucyjnej (enqelāb-e maszrute, 1905–1911) przedstawiciele inteligencji 
byli określani także słowami: motadżadeddin (modernizatorzy) i ma’āref-e parwarān 
(szerzący wiedzę)17, które wskazują na społeczny aspekt zjawiska. Z kolei Moham-
mad Taqi Bahār (Malek asz-Szo’arā), poeta i literat, czynnie zaangażowany w walkę 
o konstytucję, uznał słowo monawwar al-fekr za puste semantycznie; jeszcze jeden 
neologizm, zapożyczony z obcego (w tym przypadku: arabskiego) języka w ostatnim 
ćwierćwieczu XIX wieku za pośrednictwem popularnej prasy18. 

9 Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Century, s. 15.
10 Łac. intellectualis – umysłowy, od intellectus, p. p. od intellegere – wybierać, rozumieć, znać. Por. 

A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000, t. 1, s. 553–554. 
11 Por. Dż. Āl-a Ahmad., Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekran, Tehrān 1347 (1969), s. 20.
12 Tłumaczenie tytułu na język polski za: N. Keddie, Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje re-

wolucji, przekł. I. Nowicka, Kraków 2007, s. 189. Należy jednak zauważyć, że słowo „chedmat” w tytule 
książki, oznacza „służbę”, co w przypadku dyskusji nad inteligencją ma istotne znaczenie, ponieważ 
wskazuje na podstawowy element inteligenckiego etosu: „służbę” dziełu społecznego postępu. 

13 Dż. Āl-a Ahmad., Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekran, Tehrān 1347 (1969), s. 20.
14 Por. tamże, s. 20. Obok wymienionych przez Āl-e Ahmada huszmand i fahmide warto też wspomnieć 

o innych synonimach słowa rouszanfekr, takich jak: andiszmand, rouszan-basar, rouszan-bin, rouszan-
nazar, rouszan-del (arab. Monawwar al-qalb), rouszan-zamir, monawwar-kon. Por. F. Steingass, A Com-
prehensive Persian-English Dictionary, „Routledge” London and New York 1998, wyd. 8, s. 595, 1335.

15 F. Ādamijat, Andiszehā-je Mirzā Āqā-chān Kermāni (Myśli Mirzy Āqā-chāna Kermāniego), Tehrān 
1346 (1967), s. 241.

16 Por. A. Gheissari, Intellectuals in the 20th Century, s. 15.
17 Por. tamże.
18 Mohammad Taqi Bahār (asz Szo’arā), Sabk-szenāsi (Stylistyka), s. 403–405; por. także A. Gheis-

sari, Intellectuals in the 20th Century, s. 124. 
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Znaczenie łacińskiego słowa intelligens, intellegens było przedmiotem zaintere-
sowania rosyjskich myślicieli już w drugim ćwierćwieczu XVIII wieku: Wasyl Tre-
diakowski tłumaczył je jako „rozumność”19. Andriej Galicz, profesor Uniwersytetu 
Petersburskiego, czerpiąc inspirację z fi lozofi i Schellinga tłumaczył słowo intelli-
gentia jako „rozumny duch”, „wyższa świadomość”20. Jeszcze w wieku XX rosyjski 
fi lozof A. Łosiew, powołując się na dzieła Platona wyjaśniał znaczenie słowa „inte-
ligencja” następująco: „Średniowieczny termin (...), którego przejawami są świado-
mość, samoświadomość i myślenie, wespół z odpowiadającymi im atrybutami”, a za 
najważniejsze wyróżniki inteligencji uznał „rozumność i zadowolenie dialektycznie 
ze sobą związane”21. A zatem, u źródeł pojęcia leży sens fi lozofi czny, nie zaś – socjo-
logiczny. W Persji pojęcie rouszanfekri, w takim znaczeniu jak używano go w Rosji 
pod koniec XIX wieku, pojawiło się w czasie Rewolucji Konstytucyjnej (enqelāb-e 
maszrute) i jest obecne do dzisiaj, oznacza „opozycję”, „awangardę myśli politycz-
nej” i łączy się je z siłami, które pragną zmian istniejącego porządku i podejmują 
działania w tym kierunku22.

Przytoczone powyżej defi nicje wskazują także na związek słów: rouszanfekr, 
„inteligent”, „intelektualista” z pracą umysłu, umiejętnością logicznego myśle-
nia i poznawania świata w sposób racjonalny. Nawiązują one do idei francuskiego 
Oświecenia – epoki, kiedy ludzkiemu rozumowi przyznano główną rolę w interpre-
towaniu rzeczywistości i jej przekształcaniu. Ulrik Im Hof przypomniał, że w XVIII 
wieku pojęcie światła zyskało nowe konotacje, było kojarzone z rozumem, wol-
nością i szczęściem23. „Lumière, światło, znaczy tyle co intelligence, connaissance, 
clartè d’esprit. Pojęcie lumières staje się swoistym określeniem epoki (...) – jedynie 
światło naturalnego rozumu zdolne jest poprowadzić ludzi do doskonałości, nauki 
i techniki”24. Filozof Thomas Berkeley mówił o „morzu światła, które wezbrało i su-
nęło naprzód, na przekór niewolnictwu i zabobonom”25, a Aleksander Pope napisał: 
„Natura i prawa natury leżały pogrążone w nocy. Bóg rzekł: niech stanie się Newton! 
I wszystko zmieniało się w światło”26. 

Na gruncie nauki europejskiej pojawiło się określenie „klerk” w odniesieniu do 
przedstawicieli elity intelektualnej. Użył go po raz pierwszy Julian Benda w 1927 
roku, pisząc o „zdradzie klerków”. Akt zdrady został zdefi niowany jako rezygna-
cja z poświęcenia się w imię uniwersalnych ideałów prawdy i sprawiedliwości oraz 
powolne przechodzenie na pozycje sojuszników władzy, aprobata jej celów i sposo-

19 И.В. Кондаков, Культурология. XX век. Энциклопедия. В двух томах. http://yanko.lib.ru/books/
encycl/cultXXall1$2volumes.htm, hasło: интеллигенция.

20 Tamże.
21 А.Ф. Лосев, Софисты. Сократ. Платон, Москва 1969, t. 2, s. 173.
22 M. Qezel Sofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān. Dar goft-ogu bā Abdollah Szahbāzi) 

(Historyczny przegląd powstawania inteligencji w Iranie. Rozmowa z Abdollahem Szahbāzim) [w:] tenże, 
Qarn-e roszanfekrān, s. 171.

23 U. Im Hof, Europa Oświecenia, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1995, s. 10.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże. 
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bów działania27. Pierwotnie słowo to oznaczało kapłana, przewodnika i nauczyciela, 
zaś swoją etymologią sięgało do greckiego klerikớs. Czesław Madajczyk wskazał na 
ewolucję znaczenia samego pojęcia oraz fakt, że współcześnie klerk nie kojarzy się 
z osobą duchowną, lecz z człowiekiem podejmującym pracę umysłową i niekoniecz-
nie mającym coś wspólnego ze stanem duchowieństwa. „Termin klerk jest dość jed-
noznaczny. Jest to intelektualista refl eksyjny, kontemplujący, programowo odcinają-
cy się od spraw bieżącego życia politycznego, ideologii i spraw światopoglądowych, 
wyznający zasadę niezaangażowania społecznego i politycznego”28. 

Sens słów używanych na określenie rouszanfekri nie wskazuje jednoznacznie na 
zakres obejmowanych nimi zjawisk. W omówionych powyżej terminach znajdujemy 
odwołania do szczególnej roli ludzkiego rozumu w pojmowaniu i kształtowaniu rze-
czywistości, a także wskazania na wyjątkową rolę społeczną warstwy, polegającą na 
krzewieniu oświaty i rozpowszechnianiu nowych idei.

Pojęcie „inteligencja” występuje w trzech dziedzinach humanistyki: fi lozofi i, psy-
chologii i socjologii, a między proponowanymi przez te nauki interpretacjami terminu 
zachodzi związek genetyczny29. Jak zauważył Jan Szczepański, początkowo inteligen-
cja była kategorią fi lozofi czną, związaną z teorią poznania. Na socjologicznym ujęciu 
inteligencji, które jest chronologicznie najpóźniejsze, zaważyły kryteria fi lozofi czne 
i psychologiczne stosowane wcześniej do opisu fenomenu30. Kategorię intelektuali-
stów wyodrębnił Francis Becon (1561–1626), traktując ich jako specjalny rodzaj fi lo-
zofów: „którzy odwrócili swoją uwagę od przyrody i doświadczenia, aby się zanurzyć 
w swoich własnych rozważaniach i w fi kcjach swoich umysłów. Tych znakomitych 
twórców opinii, tych, jeśli tak można powiedzieć, intelektualistów, którzy jednak 
uchodzą za fi lozofów najbardziej subtelnych i boskich, Heraklit określił zupełnie 
słusznie: »ludzie ci – powiedział on – szukają prawdy każdy w swoim mikrokosmo-
sie, a nie w całej rozciągłości świata«”31. Zwraca uwagę jednostkowy aspekt bycia 
intelektualistą oraz poszukiwanie prawdy przez pryzmat wewnętrznych doświadczeń. 

Neoplatoński sens słowa „inteligencja” jako „jedność świadomości i doświad-
czanych przedmiotów, myślenia i treści, rozumnego porządku świata i czystej du-
chowości, czerpiącej intelektualne i estetyczne zadowolenie zarówno z poznawania 
rozumności świata jak i samopoznania”32 jest obecny zarówno w defi niowaniu inte-
ligencji irańskiej i rosyjskiej, jak również zachodnioeuropejskiej. W sensie fi lozo-
fi cznym inteligencja istnieje w każdej epoce historycznej i w każdej społeczności. 
Ponadto, w aspekcie fi lozofi cznym inteligentem będzie każdy człowiek, który próbu-
je zrozumieć związki między sobą a otaczającym go światem, zadaje sobie pytania 

27 Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański, Warszawa 1998, s. 236.
28 Cz. Madajczyk, Klerk czy intelektualista zaangażowany. Świat polityki wobec twórców kultury 

i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1999, s. 14.
29 J. Szczepański, Struktura inteligencji w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 1960, t. IV, nr 1–2, s. 19.
30 Por. tamże, s. 19.
31 Cyt. za: J. Szczepański, Struktura inteligencji w Polsce, s. 20.
32 И.В. Кондаков, Культурология. XX век. Энциклопедия. В двух томах. http://yanko.lib.ru/books/

encycl/cultXXall1&2volumes.htm, hasło: интеллигенция.
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o sens i cel życia, związki między tradycją i teraźniejszością, reaguje na dysonanse, 
próbując przywrócić harmonię. 

Rosyjski badacz kultury, Igor Kondakow, stwierdził, że genetycznie „inteligen-
cja” jest pojęciem kulturowym i oznacza przede wszystkim „krąg ludzi kultury, to 
znaczy tych, którzy dzięki swojej wiedzy i wysiłkom tworzą i przechowują wartości, 
normy i tradycję kultury”33. Pod tym względem pojęcia inteligencja i intelektualiści 
są zbieżne, a zawarte w nich podstawowe cechy: pojmowanie, rozumienie nadały 
ich nosicielom szczególny status społeczny, a przede wszystkim uwarunkowały ich 
wiodącą rolę w kulturze. Wychodząc z fi lozofi cznego założenia, że świat idei jest 
poznawalny, a grupa ludzi żyjących owymi ideami to inteligencja, możemy zakła-
dać, że poprzez refl eksję nad kulturą i autorefl eksję dochodzi do wykrystalizowania 
się świadomości i pragnienia duchowego przywództwa. W momencie, kiedy fi lo-
zofi czny wymiar zjawiska inteligencji został zmarginalizowany, przysłonięty podej-
ściem socjologiczno-politologicznym, inteligencję zaczęto pojmować nie jako grupę, 
która przechowuje wartości kulturowe i tradycję oraz stanowi rezerwuar twórcze-
go potencjału i wyraża ducha narodu – specyfi kę rodzimej kultury, lecz skojarzono 
ją z działalnością polityczną, dążeniem do przekształcenia porządku społecznego, 
walką z despotyzmem i imperializmem oraz gotowością do osobistych poświęceń 
w imię wyznawanych ideałów34. A zatem, czynnikiem odróżniającym poszczególne 
obszary kulturowe jest aspekt socjologiczny, nierozerwalnie związany z kontekstem 
historycznym i konstytutywnymi pierwiastkami danej kultury. 

1.2. Problem klasyfi kacji rouszanfekri

Większość różnic, dotyczących charakteru rouszanfekri, zakresu pojęcia i roli irań-
skiej inteligencji w społeczeństwie, jest pochodną dwóch sposobów defi niowania 
inteligencji: jako awangardy intelektualnej i politycznej społeczeństwa, grupy, która 
ma misję do spełnienia i z tego powodu jest uznawana za przewodnika35, albo jako 
kategorii socjologicznej – reprezentantów różnych zawodów i specjalności36. Dodat-
kowo, fi lozofi czny sens słowa nakłada się na jego interpretację ideologiczną. W przy-
padku irańskiej inteligencji można wykazać jej genetyczny związek zarówno z po-
krewnym fenomenem zachodnioeuropejskim, jak również – z inteligencją rosyjską. 
Rozstrzygnięcia wymaga pytanie, który z wpływów był dominujący i w większym 
stopniu zdeterminował charakter irańskiej inteligencji. Przyczyn należy poszukiwać 

33 Tamże.
34 W Iranie prekursorem takiej postawy poświęcenia, a wręcz męczeństwa w imię wyznawanych idea-

łów, był szejch Nuri, powieszony w czasie Rewolucji Konstytucyjnej w 1909 roku. W XX wieku zjawisko 
przybrało charakter masowy (Rewolucja Islamska, wojna z Irakiem, itp.). Więcej zob.: S. Surdykowska, 
Idea szahadatu w kulturze Iranu, Warszawa 2006.

35 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān (dar goft-ogu bā Abdolah Szahbāzi) 
(Historyczny przegląd powstawania inteligencji w Iranie. Rozmowa z Abdallāhem Szahbāzim) [w:] tenże, 
Qarn-e roszanfekrān, s. 170.

36 Tamże, s. 171.
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zarówno w stopniu intensywności obcych wpływów, jak też – predyspozycjach kul-
turowych irańskiej inteligencji do absorbowania pewnego rodzaju oddziaływań. 

W nauce zachodnioeuropejskiej pojęcia „intelektualista” używa się jako szer-
szego i obejmującego „inteligencję”, będącego do pewnego stopnia jej synonimem. 
W The Fontana Dictionary of Modern Thought37 znajdziemy wskazanie na rosyjskie 
korzenie terminu „inteligencja” oraz objaśnienie, iż pojawił się on w drugiej po-
łowie XIX wieku, w związku z wyłonieniem się radykalnej inteligencji pochodze-
nia nieszlacheckiego38, zaś sam termin został rozpowszechniony w Rosji w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku przez Piotra Boborykina. Natomiast w zastosowaniu do 
obszarów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji „inteligencja” to pojęcie szersze od 
intelektualistów39. Ponadto, pomiędzy zjawiskami określanymi mianem „intelektua-
liści” na Zachodzie Europy i „inteligencja” w Rosji zachodzą istotne różnice. Przede 
wszystkim inteligencja oznacza zbiorowość i w defi niowaniu zjawiska na plan 
pierwszy wysuwają się cechy i rola grupy, a nie jednostki. Relacja między słowa-
mi „intelektualiści – intelektualista” jest różna od tej, jaka zachodzi między „inteli-
gencja – inteligent”. Inteligencja, jako kategoria społeczna, to zbiorowość oceniana 
poprzez pragnienie i realne możliwości wywierania wpływu na rzeczywistość. Prag-
nie uczyć społeczeństwo i przewodzić mu oraz przekształcać rzeczywistość, zgod-
nie z przyjętymi ideałami, podczas gdy dla intelektualistów dążenie do wywołania 
mimezis – naśladownictwa ze strony pozostałych członków społeczeństwa – nie jest 
kwestią pierwszoplanową. 

W społeczeństwach zachodnich zjawiska określane pojęciami „intelektualista”, 
„inteligent” są tożsame; inaczej niż w odniesieniu do Polski i Rosji, gdzie „Istnieje 
zasadnicza różnica między tymi dwiema grupami ludzi. W skrócie: intelektualiści 
to ogół członków grupy zawodowej, podczas gdy inteligencja jest warstwą społecz-
ną, obejmującą intelektualistów razem z ich żonami i dziećmi”40. Aleksander Gella 
przyznał, że rozróżnienie nie jest ostre i zależy zarówno od osoby, która używa da-
nego terminu, jak też od samego przedmiotu dyskusji41. Pomimo braku wyraźnej 
granicy można stwierdzić, że inteligencja jest przede wszystkim kategorią społeczną. 
Uzasadnione zatem byłoby poszukiwanie kryteriów sytuujących inteligencję w polu 
interakcji z szeroko rozumianym społeczeństwem, takich jak: patriotyzm, obrona sła-
bych, pośredniczenie, wytwarzanie wzorów myślenia i postępowania oraz narodowe 

37 The Fontana Dictionary of Modern Thought, Ed. by A. Bullock and O. Stallybrass, London 1983, 
s. 314, hasło: Intelligentsia.

38 W humanistyce światowej rodowód pojęcia inteligencji wiąże się z myślą rosyjską i nazwiskiem 
Wissariona Bielińskiego (1844). Na gruncie polskiej myśli społecznej słowa „inteligencja” użył Karol 
Libelt w 1844 roku, zaliczając do tej grupy ludzi, którzy „co troskliwsze i rozleglejsze odebrawszy po 
szkołach wyższych wychowanie stają na czele narodu jako uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, 
przemysłowi zgoła, którzy mu (narodowi, ludowi), przewodzą wskutek wyższej swej oświaty”. Por. 
Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański, Warszawa 1998, s. 337. 

39 J. Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008, s. 94. 
40 A. Gella, The changing role of intellectuals in the revolutionary order [w:] Studies in East European 

Thought, Vol. 29, nr 1, January 1985, s. 1–10, Springer Netherland, Springer Link Date Feb. 01, 2005.
41 A. Gella, The changing role of intellectuals..., s. 1.
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i społeczne przywództwo. Wymienione elementy wchodzą w skład etosu inteligencji 
i stanowią przeciwieństwo kryteriów formalnych, jak wykonywany zawód, stopień 
uzyskanego wykształcenia, dochody, status społeczny42. O przynależności do grupy 
intelektualistów bądź inteligencji będzie decydował stosunek poziomu wykształce-
nia do zaangażowania w czynne kształtowanie nowego porządku społecznego i po-
litycznego43. O znaczeniu czynnego zaangażowania w życie społeczne i politycz-
ne, jako nieodłącznym atrybucie inteligenta, pisał Mamaqāni44, krytykując ulemów 
i uczniów szkół koranicznych zamkniętych w spokojnej atmosferze szkół. Odmawiał 
im prawa do miana monawwar al-fekr. Brak zaangażowania społecznego wyklucza 
intelektualistę z grona inteligencji, podczas gdy brak wkładu w teoretyczne rozwa-
żenie problemu i refl eksję na temat jego miejsca w całokształcie przemian wyklucza 
inteligenta z grona intelektualistów. 

Na gruncie rozważań o irańskich rouszanfekrān wielu badaczy używa zamiennie 
terminów „intelektualiści” i „inteligencja”45. Sądzimy, że należy rozgraniczyć te po-
jęcia z zastrzeżeniem – o czym już była mowa – że rozgraniczenie jest czysto umow-
ne. Zamienne stosowanie terminów „intelektualista” i „inteligent” w odniesieniu do 
Iranu jest zbyt dużym uproszczeniem i nie pozwala na uchwycenie istoty zjawiska 
irańskiej inteligencji i interakcji tej grupy społecznej z innymi grupami. Zgadzamy 
się ze stwierdzeniem A. Gelli, że „traktowanie zawodu jako kryterium przynależno-
ści do inteligencji jest zwykłym wybiegiem, uwolnieniem się od kłopotu poszukiwa-
nia kryterium, z pomocą którego uchwycilibyśmy sedno sprawy”46. 

Foruq Jahanbakhsh pisze: „Defi nicja intelektualisty w irańskim kontekście obej-
muje tych nielicznych, których idee spowodowały zmianę paradygmatu w dyskursie 
kulturalnym i społecznym”47. Intelektualista to człowiek, który potrafi  „rozpoznać/
zdiagnozować i nazwać problemy/kryzysy swojego społeczeństwa. Potrafi  ująć je 
w ramy teoretyczne i wypracować dla nich rozwiązania”48. Przytoczona defi nicja nie 
obejmuje istotnego aspektu: przekazu paradygmatu/opisu problemu/sposobów roz-
wiązania. Między intelektualistami a społeczeństwem musi istnieć grupa, która zaj-
muje się rozpowszechnieniem idei, przy użyciu narzędzi popularnych dla szerokich 
rzesz społeczeństwa. Intelektualiści jako pierwsi przyswajają sobie nowe idee i roz-
wijają je, lecz nie jest to równoznaczne z przekazaniem wypracowanych paradygma-

42 Badania na temat zastosowania kryteriów formalnych i etosu w klasyfi kacji inteligencji i intelek-
tualistów prowadzili rosyjscy uczeni; por. A. Sokolov, L. Afanasova, On the Reproduction of Russian 
Intelligentsia, „Russian Education and Society” 2003, Vol. 45 (2).

43 A. Gella, The changing role of intellectuals..., s. 1.
44 Szejch Asadallāh Mamaqāni, uczeń Āchunda Chorāsāniego, znany modżtahed w Nadżafi e. 

Opublikował pamfl et w Stambule w 1910 roku. Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Cen-
tury, University of Texas Press 1998, s. 16.

45 A. Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Century, University of Texas Press 1998, s. 14.
46 A. Gella, Inteligencja polska i siodło po niej, „Arcana” 2001, Vol. 37 (1), s. 23.
47 F. Jahanbakhsh, The Emergence and the Development of Religious Intellectualism in Iran [w:] 

„Historical Refl ections”, vol. 30, nr 3, Fall 2004, s. 469–490, http:// www.drsoroush.com/ PDF/E-CMO-
2004000-Religious_Intellectualism_in_Iran.pdf, s. 470.

48 F. Jahanbakhsh, The Emergence and the Development of Religious Intellectualism in Iran, s. 470.
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tów pozostałym grupom społecznym. W Iranie w XIX wieku dyskurs intelektualny 
ograniczał się do wąskich kręgów, ze względu na analfabetyzm przeważającej części 
społeczeństwa. Należy zatem zakładać, że albo intelektualiści przechodzą od myśli 
do czynu, albo istnieje grupa pośrednicząca między wąską twórczą elitą a masami. 

Feridune Ādamijat zdefi niował inteligencję jako „wykształconych ludzi różnych 
szczebli, którzy rozumowali o sprawach politycznych, przyjmując zachodni styl, 
byli zwolennikami stylu parlamentarnego w Iranie, a ich intelektualny światopogląd 
był inspirowany i opierał się na „ideałach Wielkiej Rewolucji Francuskiej”49. Za-
uważamy w tym przypadku zawężenie inteligencji jedynie do grupy o proweniencji 
zachodnioeuropejskiej, co wydaje się ogromnym uproszczeniem. Z kolei Gheissa-
ri przypisał intelektualiście następujące atrybuty: wykształcenie, dążenie do stwo-
rzenia nowoczesnej wizji społeczeństwa, poszukiwanie zmian w życiu społecznym 
i politycznym, utożsamienie się z obiektywnym duchem nowoczesnego świata, tzn. 
uznawanie zmian za nieuniknione i historycznie konieczne50. W przytoczonej defi -
nicji są wyraźne inspiracje fi lozofi ą Hegla, a wśród dystynktywnych cech intelektu-
alisty nacisk został położony na sferę społeczno-polityczną i powołanie inteligenta 
do promowania zmian, zgodnych z „rozumnym duchem dziejów”. Inteligencja jako 
grupa „przy całej swej różnorodności próbuje skierować uwagę na przekształcenie 
społeczeństwa, aby przynieść korzyść zwykłej, przeważnie wyzyskiwanej większo-
ści populacji, której ciężkie życie – jak zakładano – dało jej historyczną i moralną 
przewagę nad bogatą większością”51. Przywołany cytat budzi skojarzenia z opisanym 
w literaturze rosyjskiej typem inteligenta – „kajającego się szlachcica”. Zagadnienie 
wymaga wnikliwych badań porównawczych, trzeba jednak zaznaczyć, że w Rosji 
typ obejmował jedną tylko formację inteligencji i nie był reprezentatywny dla cało-
ści; był także mało skuteczny w działaniach, ponieważ łączył w sobie cechy z natury 
sprzeczne: chęć zachowania własnej pozycji społecznej przy jednoczesnym oddaniu 
sprawiedliwości tym, którzy byli przez wieki wyzyskiwani i pracowali na jego do-
brobyt. Obecny na scenie społeczno-politycznej, nie on wytyczał kierunki przemian, 
lecz inteligencja pochodzenia raznoczyńskiego52.

W XX wieku termin rouszanfekr był synonimem postawy świeckiej53. Przyczy-
ny leżały w poszukiwaniu analogii z inteligencją rosyjską, według marksistowsko-
leninowskiej interpretacji. Istotną rolę odegrał również fakt, że dziewiętnastowieczni 
irańscy prekursorzy modernizacji czerpali wzorce z Europy i Turcji; krajów, gdzie 
religia odgrywała rolę drugorzędną wobec świeckiej władzy państwowej. Irańska 
inteligencja w XIX wieku ukształtowała się pod wpływem kultury europejskiej, ale 

49 Cyt. za: A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 26.
50 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. IX.
51 Tamże, s. X.
52 Tzn. przedstawiciele „różnych rang” (ros. „разнуе чины”). Zjawisko miało korzenie w Tabeli 

Rang, utworzonej w 1722 roku z rozkazu Piotra I, według której klasyfi kowano urzędników państwowych. 
Tabela Rang miał umożliwić awans nieszlachcie i w ten sposób osłabić monopol warstwy szlacheckiej 
w Rosji na sprawowanie urzędów państwowych. W drugiej połowie XIX wieku raznoczyńcy pojawili 
się na arenie społeczno-politycznej jako wpływowa grupa i zdominowali szlachtę, negując jej dorobek 
kulturalny i wartości.

53 F. Jahanbakhsh, The Emergence and the Development of Religious Intellectualism in Iran, s. 471.
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jej mentalność pozostawała perska. Wyrastała z uwarunkowań rodzimej kultury, jej 
przedstawiciele w większości zdobywali wykształcenie podstawowe w szkołach re-
ligijnych: maktabach i madrasach, doświadczenie nabywali na dworze szacha lub 
w środowisku wojskowym, zdawali sobie sprawę z konsekwencji podbojów, których 
ofi arą Iran padł na początku XIX wieku. Z czasem irańska inteligencja wykształciła 
postawy sprzeciwu wobec polityki szacha oraz postępowania szyickiego kleru. Będąc 
integralną częścią rodzimej kultury, stawała w opozycji do jej fundamentalnych ele-
mentów: religii i ofi cjalnej władzy. Czerpała idee nacjonalizmu i liberalnej demokracji 
poprzez kontakty z Turcją Otomańską i Brytyjskimi Indiami, a bardziej radykalne 
idee: socjalistyczne i komunistyczne – z Rosji54. Nieofi cjalne kontakty irańskiej inte-
ligencji z rosyjską sięgają czasów Fath Alego Āchundzāde i Abd al-Rahima Tālebofa. 
Irańscy kupcy pozostawali w kontakcie z intelektualistami w Stambule, w Baku i Tbi-
lisi55. Nie należy też zapominać o bezpośrednim „imporcie” zachodniej myśli dzięki 
ofi cjalnym kontaktom dyplomatycznym i za pośrednictwem stypendystów. 

Błędne, lub co najmniej bardzo uproszczone, pojmowanie rouszanfekri wyłącz-
nie w kategoriach społeczno-politycznych, przy zastosowaniu kryteriów ideolo-
gicznych jest pochodną przekonania, że słowo „inteligencja” pojawiło się w Rosji 
dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku, w określonym kontekście historyczno
-społecznym. Piotr Boborykin w roku 1866 użył słowa „inteligencja” na określenia 
zjawiska jakościowo nowego w kulturze rosyjskiej – inteligencji wywodzącej się 
z klasy średniej: synów popów, zubożałej szlachty, urzędników. Nie należy jednak 
zapominać, że samo pojęcie pojawiło się w Rosji dużo wcześniej. W pamiętniku Wa-
silija Żukowskiego, pod datą 2 lutego 1836 roku widnieje zapis: „Karety wszystkie 
wypełnione najlepszą petersburską szlachtą, tym, co u nas stanowi całą rosyjską, 
europejską inteligencję”56. Uwagę zwracają następujące fakty: nazwa odnosi się do 
warstwy szlacheckiej, zeuropeizowanej, grupy ludzi wyróżniających się szczególny-
mi przymiotami: „najlepsza petersburska szlachta”. W latach sześćdziesiątych wieku 
XIX, gdy Boborykin pisał o inteligencji, europeizacja nie stanowiła już kontekstu, 
nowa inteligencja była pochodzenia nieszlacheckiego, a pojęcie nabrało wydźwię-
ku socjologicznego i politycznego. W tym sensie Boborykin nie tyle spopularyzo-
wał pojęcie, ile użył go na określenie nowego zjawiska. W latach sześćdziesiątych 
XIX wieku zasadniczo rdzeń pojęcia „inteligencja” nie zmienił się: nadal dotyczył 
warstwy ludzi wykształconych, o szczególnych przymiotach. Zmienił się natomiast 
kontekst, który uwarunkował zarówno specyfi kę poszczególnych grup i formacji ro-
syjskiej inteligencji, jak też postawione przed nią wyzwania57.

54 A. Gheissari, Iranian Intellectuals.., s. 18.
55 Tamże.
56 В.А. Жуковский, Из дневников 1827–1840, „Наше наследие”, Москва 1994, nr 32, s. 46.
57 Najważniejsze elementy nowego kontekstu historycznego, politycznego i społecznego to: przegrana 

Rosji w wojnie krymskiej (1853) i osłabienie władzy politycznej oraz podważenie religijnej legitymiza-
cji władzy cara, reforma uwłaszczeniowa 1861 roku, radykalizacja nurtów radykalnych rewolucyjnych 
i skrajnie reakcyjnych. Więcej zob.: M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przekł. z j. rosyjskiego 
E. Melech i T. Kaczmarek, Warszawa 2005.
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Pojmowanie inteligencji przede wszystkim jako grupy rewolucjonistów, prekur-
sorów myśli społecznej i politycznej wywodzi się z marksizmu-leninizmu i w ta-
kim kształcie rozprzestrzeniło się na Zachodzie Europy i w Iranie58. Trzeba jednak 
z całą mocą podkreślić różnicę między rozprzestrzenieniem się pojęcia a zaistnie-
niem zjawiska, odpowiadającego treści pojęcia. Szahbāzi wskazał na marksistowskie 
korzenie defi nicji, według której inteligencja jest najbardziej uświadomioną częścią 
każdej warstwy społecznej. Nie jest wówczas grupą istniejącą poza klasami, stąd 
można wyróżnić „inteligencję burżuazyjną”, „inteligencję robotniczą” itp.59 Szahbāzi 
przypisał do inteligencji ludzi, którzy bez względu na płeć, pochodzenie społeczne 
czy zasobność fi nansową charakteryzowali się specjalnym sposobem postępowania, 
zapożyczonym z ich ulubionych książek, jak na przykład Co robić? Mikołaja Czer-
nyszewskiego, zaś rewolucja była bezpośrednim następstwem tego nurtu, którego oj-
cem był Czernyszewski. Utożsamienie autora Co robić? jedynie z myślą rewolucyjną 
prowadzi do zawężenia problematyki inteligencji – w tym również irańskiej. Czerny-
szewski nie propagował rewolucji w znaczeniu zbrojnego przewrotu, chociaż przy-
znawał, że z punktu widzenia interesów ludu takie rozwiązanie byłoby korzystne60. 
Obawiał się jednak, że rewolucja zniszczy dorobek cywilizacyjny zeuropeizowanej, 
rosyjskiej inteligencji. Jako zwolennik ideologii oświecicielstwa61 słusznie został na-
zwany „późnym wnukiem Oświecenia”62. Autor Co robić nawoływał do odrodzenia 
społeczeństwa, dzięki nauce i pracy. Główna bohaterka powieści, Wiera Pawłowna, 
śpiewa: „Jesteśmy biedni, ale jesteśmy ludźmi pracy, mamy zdrowe ręce. Jesteśmy 
ciemni, ale nie głupi i chcemy światła. Będziemy się uczyć – wiedza nas wyzwoli, 
będziemy pracować – praca nas wzbogaci”63 i ten wstępny fragment książki stanowi 
motyw przewodni całej powieści „o nowych ludziach”64. Czernyszewskiemu nie była 
też obca postawa heroizmu, której precedens można odnaleźć już w czasach dekabry-
zmu – ruchu łączącego idee rewolucyjne z liberalnymi. W przypadku Czernyszew-
skiego defi nicje inteligencji: fi lozofi czna i społeczno-polityczna, nakładają się na 
siebie i, naszym zdaniem, taka właśnie perspektywa jest właściwa dla prawidłowego 
odczytania irańskiej inteligencji poprzez jej analogie z rosyjską. Aby jednak tego 
dokonać, trzeba prześledzić rozwój rosyjskiej inteligencji od narodzin do momentu, 
gdy został on ujęty w ramy marksistowskiej terminologii. Irańska inteligencja dzie-
dziczyła podstawy ideowe nurtów rewolucyjno-demokratycznych, dzięki kontaktom 

58 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 171.
59 Por. tamże s. 170.
60 Por. M. Czernyszewski, Pisma fi lozofi czne, przekł. J. Walicka, T. Zabłudowski, Warszawa 1961, 

t. 1, s. 189–191.
61 „Oświecicielstwo” – dominująca ideologia radykalnych rosyjskich demokratów w latach 60. XIX 

wieku. W interpretacji poszczególnych myślicieli podkreślano różne aspekty ww. ideologii, wspólnym dla 
wszystkich elementem było wskazanie na powiązanie „oświecicielstwa” z oświeceniowym racjonalizmem 
i przekonanie, że można transformować rzeczywistość za pomocą pracy i nauki. Więcej zob.: A. Walicki, 
Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Warszawa 2005, s. 227–228.

62 G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, Katowice 1996.
63 M. Czernyszewski, Co robić, przekł. J. Brzęczykowski, Warszawa 1951, s. 10.
64 Tak brzmi podtytuł powieści Co robić.



25

z rosyjskimi rewolucjonistami na Kaukazie. Jednak rewolucyjno-demokratyczny od-
łam rouszanfekri był jednym z wielu nurtów, które kształtowały specyfi czne cechy 
irańskiej inteligencji w czasie Rewolucji Konstytucyjnej. 

Za pierwsze pokolenie rosyjskiej inteligencji można uznać dekabrystów (1816–
–1825). Genezy zjawiska należy szukać w odległej przeszłości: dziele modernizacji 
i europeizacji, zapoczątkowanym przez Piotra I. Kulturowe wpływy zachodniego 
Oświecenia, które w środowisku szlacheckim przyjmowano chętnie i przy poparciu 
Katarzyny II, tradycja lóż masońskich i wojna z Napoleonem 1812 roku ukształ-
towały pokolenie, które postanowiło wcielić w życie idee znane dotychczas głów-
nie z lektur i skierować Rosję na drogę postępu, tak, aby mogła dorównać krajom 
Zachodu. W epoce dekabryzmu postęp jawił się jako wprowadzenie konstytucji na 
wzór krajów Zachodu i zniesienie prawa pańszczyźnianego. Inspiracja zachodnimi 
ideałami liberalizmu i humanizmu zapowiadała nieunikniony rozłam z państwem, 
którego fundamenty stanowiła absolutna władza cara i podporządkowanie podda-
nych nadrzędnemu interesowi ekspansji terytorialnej. Rosja w XIX wieku była sy-
stemocentryczna, to znaczy w centrum znajdował się panujący, a podtrzymaniu jego 
władzy służyła rozbudowana machina biurokratyczna oraz potężna armia. Kontakt 
Rosji z Zachodem i odgórna modernizacja zapoczątkowana przez Piotra I określiły 
charakter pierwszego pokolenia i wyzwań, którym musiało sprostać. W początkowej 
fazie nacisk położono na aspekt militarny i techniczny, ponieważ głównym celem 
było wzmocnienie potęgi militarnej Rosji. W czasach dekabryzmu na plan pierwszy 
wysunął się aspekt ideowy i wówczas ujawniła się niemożność pogodzenia dwóch 
typów kultury o odmiennym modelu antropologicznym: europejskiego antropocen-
tryzmu i rosyjskiego systemocentryzmu, oraz politycznym: zachodniej demokracji 
i rosyjskiego autokratyzmu. Pokolenie podekabrystowskie rozpadło się na kilka for-
macji: dwie okcydentalistyczne – liberalną i rewolucyjną oraz słowianofi lską. Kwe-
stie, które były rozstrzygane, to: defi nicja postępu i cena postępu, relacja warstw 
wyższych i ludu, pojęcie osobowości (kategoria fi lozofi czna, związana z pojęciem 
wewnętrznego samodoskonalenia oraz odpowiedzialności), źródła tożsamości Rosji 
i fundamentalne pierwiastki jej kultury. Obydwa aspekty inteligencji: fi lozofi czny 
– „rozumne ogarnięcie rzeczywistości” – oraz socjologiczny – „najbardziej wykształ-
cona, kulturalna i przodująca warstwa społeczna” współistniały na gruncie rosyjskim. 
Dekabryści (1816–1825), Aleksander Hercen i Wissarion Bieliński, a także Mikołaj 
Czernyszewski – ideowy nauczyciel rosyjskiej raznoczyńskiej inteligencji demokra-
tycznej, pojmowali inteligencję jako „rozumność”, szczególne przymioty ducha, obo-
wiązek moralnego samodoskonalenia i przekazywania ideałów „wzniosłych uczuć, 
myśli i praw, zawsze bliskich człowiekowi i zawsze niewystarczająco mu znanych”65. 
Jednocześnie prezentowali oni postawy charakterystyczne dla inteligencji w ujęciu 
społeczno-politycznym: pragnienie służby społecznej, obronę uciskanych, sprzeciw 
wobec despotyzmu. Pokolenia pierwszej połowy XIX wieku były pokoleniami szla-
checkimi, a ich głównym wyzwaniem stała się konfrontacja Rosji z Zachodem i roz-

65 K. Rylejew, Kilka myśli o poezji. Wyjątek z listu do N.N., „Syn Oteczestwa”; cyt za: Dekabryści, 
Wrocław 1957, BNS. II, nr 106, s. 230.
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wiązanie problemów takich, jak: ustalenie fundamentalnych wartości własnej kultury 
i adaptacja elementów kultury Zachodu, uwłaszczenie chłopów pańszczyźnianych, 
zniesienie despotyzmu przy zachowaniu silnego państwa. Nie mogły one występo-
wać przeciwko państwu jako takiemu, gdyż były z nim organicznie związane. Do-
piero w drugiej połowie wieku, wskutek przemian, których szczegółowe omówienie 
wykracza poza ramy niniejszej pracy, narodziło się pokolenie nieszlacheckie, które 
odrzuciło wartości „ojców”. Siłę do działania czerpało z gwałtownej negacji dorobku 
poprzednich pokoleń i przez Iwana Turgieniewa zostało określone mianem „nihili-
stów”. Występowało ono nie tylko przeciwko despotyzmowi, ale również przeciwko 
państwu jako utrwalonej strukturze, wspieranej przez prawosławną Cerkiew i war-
stwy wyższe. Nie była to jedyna formacja rosyjskiej inteligencji w drugiej połowie 
XIX wieku; istniała też formacja fi lozofi czno-religijna, do której zalicza się Fiodor 
Dostojewski, Lew Tołstoj oraz myśliciele z przełomu wieków: Mikołaj Bierdiajew, 
Włodzimierz Sołowjow; kontynuację w postaci panslawizmu znalazło słowianofi l-
stwo: Mikołaj Danilewski, Iwan Aksakow, nie można także zapomnieć o nurcie szla-
checkiego liberalizmu – działaczach, którzy dzięki swoim działaniom doprowadzili 
do zwołania Pierwszej Dumy po rewolucji 1905 roku. Nawet wśród nurtów rewolu-
cyjnych oprócz skrajnie radykalnych można wyróżnić grupy, propagujące stopnio-
we wprowadzanie zmian, dzięki oświacie – Mikołaj Czernyszewski, Piotr Ławrow, 
Mikołaj Michajłowski. Rewolucja 1917 roku przyniosła zwycięstwo formacji naj-
bardziej destrukcyjnej. W radzieckiej historiografi i inteligencję przedstawiono jako 
grupę ludzi najbardziej uświadomionych klasowo, budowniczych „państwa robotni-
ków i chłopów”. W przypadku radykalnych, upolitycznionych formacji fi lozofi czny 
wymiar zanikał z powodu zawężenia światopoglądu i zafałszowania świadomości, 
spowodowanych relatywizacją wartości66. Inteligent-rewolucjonista nie był moty-
wowany potrzebą wewnętrznego rozwoju i nie podejmował wysiłku „stawania się”, 
kierując cały potencjał na przekształcenie porządku społeczno-politycznego. Wraz 
z pojawieniem się socjologicznego, upolitycznionego ujęcia inteligencji, dewaluacji 
uległo samo pojęcie. Zaczęto je kojarzyć z odszczepieństwem od państwa, areligij-
nością, powierzchownym wykształceniem, skłonnością do demagogii i fanatyzmu67. 
W momencie zaistnienia inteligencji jako kategorii socjologiczno-politologicznej 
rozpoczęła się walka między antagonistycznymi formacjami inteligencji, a dotyczyła 
ona fundamentalnych wartości, tworzących inteligencki etos. Ta część inteligencji, 
która przechowała podstawowe wartości inteligenckiego etosu: obronę wartości mo-
ralnych, poszanowanie godności człowieka, zaangażowanie w kształtowanie demo-
kratycznego narodu została skazana na emigrację68. Dziewiętnastowieczna inteligen-
cja rosyjska narodziła się wskutek zderzenia z kulturą Zachodu, podjęła wyzwanie 
modernizacji w jej aspekcie technicznym oraz ideowym i poprzez swoje formacje 

66 Mechanizmy i poziomy zafałszowania świadomości zob. K. Mannheim, Ideologia i utopia, przekł. 
J. Miziński, Lublin 1992.

67 Obraz inteligencji, charakteryzowanej przez wymienione cechy, został nakreślony w almanachu 
Wiechi (Drogowskazy), wydanym po rewolucji, w 1909 roku. Por. Вехи. Из глубины, состaвление и под-
готовление текста А.А. Яковлева, Издательство „Правда” Москва 1991.

68 L. Liburska, Kultura i inteligencja rosyjska. O pisarstwie Lidii Czukowskiej, Kraków 2003. 
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odzwierciedliła zmaganie się idei rodzimych i obcych. Wielość proponowanych roz-
wiązań dla zaistniałych problemów znalazła odbicie w różnorodności ugrupowań. 
Ze względu na podwójny nacisk: ze strony obcej kultury i wewnętrznej struktury 
państwa, formacje o proweniencji okcydentalistycznej ulegały coraz większej rady-
kalizacji, zaś nurty czerpiące z rodzimej kultury przybierały coraz bardziej konser-
watywny charakter. Autorzy almanachu Drogowskazy, przyjmując perspektywę reli-
gijno-fi lozofi czną, podjęli próbę oceny rosyjskiej inteligencji rewolucyjnej. Analiza 
zbioru artykułów pozwala wyróżnić trzy sposoby defi niowania inteligencji, jako gru-
py ludzi (1) „podejmujących pracę intelektualną, lub w skrajnym przypadku tych, co 
podzielają zainteresowania intelektualne, tworząc środowisko kulturowe”, (2) „aspi-
rujących do duchowej, politycznej i społecznej reprezentacji narodu wobec władzy, 
przywództwa w relacjach z władzą oraz do kształtowania spójnego światopoglądu, 
pozwalającego wyrazić interesy narodu i zabezpieczyć prawidłowy pod względem 
narodowościowym i historycznym rozwój kraju. To nie jest całe wykształcone spo-
łeczeństwo, lecz jego najbardziej aktywna, o nastawieniu obywatelskim i zoriento-
wana moralnie jego część”, (3) „rewolucyjno-socjalistyczna, zaangażowana część 
wykształconego społeczeństwa”69.

Pod względem wymienionych aspektów irańska inteligencja w wieku XIX i XX 
wykazuje liczne paralele z inteligencją rosyjską70. W Iranie początkowo moderniza-
cja również była dziełem elit politycznych i obejmowała głównie aspekt techniczny, 
a celem reform było wzmocnienie potęgi militarnej Iranu w obliczu zagrożenia ze 
strony mocarstw europejskich, głównie Rosji i Wielkiej Brytanii. O jej odmienności 
od fenomenu zachodnioeuropejskiego zadecydował fakt, iż była ona „dzieckiem sy-
stemu” – została powołana do istnienia z inicjatywy panującego i na potrzeby systemu, 
a zarazem stanowiła jego przeciwwagę, dążąc do zmiany charakteru władzy politycz-
nej. W Iranie, w wieku XIX, odnajdziemy zarówno inspirację ideałami Oświecenia, 
jak również próby naśladowania organizacji masońskich i postulaty uchwalenia kon-
stytucji. Obok nurtów umiarkowanych (Mirzā Malkom-chān, Amir Kabir Farāhāni) 
pojawiły się tendencje rewolucyjne (Abd al-Rahim Tālebof, Fath Ali Āchundzāde, 
Dżamal ad-Din Afqāni). Mamy do czynienia ze zderzeniem ideałów zachodnich: li-
beralizmu i humanizmu z rodzimymi tendencjami do zachowania absolutnej władzy 
szacha i podporządkowania jednostki hierarchii społecznej, wewnętrznego zmagania 
się tendencji do sekularyzacji z dążeniem do zachowania religijnych podstaw kul-
tury. W Iranie, podobnie jak w Rosji, inteligencja w wieku XIX była postrzegana 

69 Д. Калебич-Креацца, Вехи и проблема русской интеллигенции. К истории термина интеллигенция 
в русской общественной мысли, Издание журнала „Континент”, Москва 1993, s. 68–69.

70 Dziewiętnastowieczna inteligencja rosyjska i polska były zjawiskami podobnymi, jednak nie należy 
ich utożsamiać. Polska znalazła się pod zaborem rosyjskim i inteligencja występowała przeciw zaborcy, lecz 
jej charakter zdeterminowały następujące czynniki: od czasu chrztu w 966 roku Polska znalazła się w kręgu 
kultury łacińskiej, już w wieku XVI ukształtowała się demokracja szlachecka i początki społeczeństwa 
obywatelskiego, despotyzm rosyjski był dla polskiej inteligencji zjawiskiem zewnętrznym, odczytywa-
nym jednoznacznie jako zło – dlatego nie budził resentymentu (inaczej niż u inteligencji rosyjskiej). Inne 
różnice między inteligencją rosyjską a polską zob. J. Szczepański, The Polish Intelligentsia: Past and 
Present, „World Politics” 1962, vol. 14 (3); A. Gella, The Life and Death of the Old Polish Intelligentsia, 
„Slavic Review” 1976, vol. 30 (1).



28

jako przewodnia siła społeczna, na granicy między państwem a społeczeństwem. 
Fakt, że była ona i kategorią kulturową, odpowiedzialną za kształtowanie uniwer-
sum aksjologicznego, i kategorią polityczną, ponieważ angażowała się w zarządzanie 
państwem, sprzeciwiała despotyzmowi i sięgnęła po władzę polityczną, nie ułatwia 
określenia granic zjawiska wobec fenomenów pokrewnych. Konieczność działania 
na granicy kultury obcej i własnej oraz na linii władza – społeczeństwo, religia – ra-
cjonalna nauka spowodowały różnicowanie się irańskiej inteligencji. W czasie Re-
wolucji Konstytucyjnej pojawiło się kilka nurtów i odzwierciedliły one wewnętrzną 
różnorodność kultury, wywołaną próbami udzielenia odpowiedzi na pytanie o istotę 
modernizacji i kierunki przemian. 

Reasumując, inteligencja w Iranie i w Rosji zrodziła się na granicy dwóch kultur: 
rodzimej i obcej. Stosunek do tradycji pozwolił wskazać na różnice między inteligen-
cją europejską a zjawiskiem irańskim i rosyjskim. W Europie intelektualiści wyłoni-
li się z tradycji Oświecenia. Ich zaistnienie było naturalną konsekwencją przemian 
społeczno-politycznych71, kolejnym stadium ewolucji kultury. W Iranie było inaczej. 
Dżawād-e Tabātabāi zauważył, że irańscy rouszanfekrān podjęli refl eksję nad włas-
ną tradycją, czynili to jednak z „zewnątrz”, to znaczy przyjmując za punkt wyjścia 
do rozważań i dyskusji nad przeszłością historyczną Iranu zespół pojęć, przejętych 
z Zachodu. Sposób rozumowania intelektualisty zachodniego mieścił się w ramach 
jego rodzimej tradycji, irańskiego inteligenta – nie, ponieważ narodził się on wskutek 
spotkania z inną kulturą72.

W Iranie, po początkowym okresie odgórnej modernizacji, procesu wspierają-
cego wzmacnianie władzy centralnej i militarnej siły państwa, inteligencja stanęła 
w obliczu problemów ideowych: ustalenia defi nicji modernizacji i pogodzenia no-
wych wpływów z podstawowymi elementami rodzimej kultury. Wpisana w defi nicję 
inteligencji racjonalizacja myślenia wywołała dążenia do sekularyzacji kultury i roz-
łam z elitą religijną. Z kolei postulaty uchwalenia konstytucji, porządku prawnego 
opartego na zasadach liberalizmu wywołały rozłam z ofi cjalną elitą polityczną. In-
teligencja zaistniała na granicy między „masami” i „władzą” – jako głos w obronie 
tych, którzy nie mieli praw. Zrodziła się wskutek napływu nowych idei, które były 
na tyle sprzeczne z istniejącymi wyobrażeniami na temat człowieka, społeczeństwa 
i państwa, że możemy mówić o niekompetencji dotychczasowych elit wykształco-
nych i ich niezdolności do rozwiązania konfl iktu. W Rosji i w Iranie inteligencja 
rozpadała się na wiele formacji, odzwierciedlając ważne procesy kulturowe. Każda 
z grup udzielała odpowiedzi na początkowe wyzwanie modernizacji i generowała 
nowe problemy, jednocześnie przekazując te nierozwiązane kolejnym pokoleniom. 
Dziewiętnastowieczne inteligencja rosyjska i inteligencja irańska obejmowały for-
macje fi lozofi czno-religijne oraz ideowo-polityczne, zaś granice między nimi były 
płynne. Inaczej niż w Europie Zachodniej, w Rosji i w Iranie inteligencji nie udało 
się oddzielić płaszczyzny fi lozofi cznej od politycznej: poszukiwanie prawdy stało 
się podstawowym celem w polityce, a pojęcia takie jak moralne samodoskonale-

71 Dż. Tabātabāi, Maktab-e Tabriz, s. 43.
72 Tamże, s. 57.
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nie i odpowiedzialność traciły swój sens jednostkowy i wymiar transcendentny, 
przyjmując ukierunkowanie społeczne i horyzontalne. 

Mamy do czynienia z paradoksem, że radykalne rewolucyjne nurty inteligencji 
w Iranie i Rosji kulturowo były bliższe społeczeństwu, pojmowanemu jako więk-
szość, w imieniu której trzeba się wypowiedzieć, niż inteligencja liberalna. Ci drudzy 
wywodzili się z wyższych klas społecznych, byli inspirowani ideałami Oświecenia, 
i zgodnie z nimi próbowali przygotowywać programy reform, lub też kierowali się 
interesem ofi cjalnej władzy, która została zdyskredytowana jako słaba i despotyczna. 
Inteligencja rewolucyjna, wywodząca się z klasy średniej, charakteryzowała się sła-
bym, powierzchownym wykształceniem, odszczepieństwem od państwa, skłonnością 
do demagogii i tendencją do totalności światopoglądu, odwoływała się do instynktów 
i emocji, kładła nacisk na poprawę warunków materialnych niższych warstw, trak-
tując marginalnie kwestie kulturowe. Ta grupa odcinała się od religii jako narzędzia 
wewnętrznego doskonalenia człowieka i domeny ducha, nie wahała się natomiast 
wykorzystywać symbole i retorykę religijną do realizacji doczesnych celów. W tym 
sensie była kulturowo bliższa, że operowała znanymi symbolami, trafi ając do mas.

Intelektualiści oraz tradycyjne elity wykształcone są charakterystyczne dla każdej 
epoki i każdego obszaru kulturowego. Natomiast inteligencja rodzi się w określonym 
kontekście historycznym, w obliczu wyzwań, i przestaje istnieć dopiero wówczas, 
gdy udzieli odpowiedzi na te wyzwania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że inteli-
gencja istnieje jedynie tam, gdzie nie ma społeczeństwa obywatelskiego. W momen-
cie, gdy współudział obywateli w sprawowaniu władzy staje się sprawą realną – inte-
ligencja przestaje istnieć, gdyż wypełniła swoje zadanie. O inteligencji można mówić 
w odniesieniu do tych krajów, które zetknęły się z systemem demokratycznym, będąc 
pod panowaniem władzy autokratycznej. W tym aspekcie: historyczno-socjologicz-
nym słowo „inteligencja” stosuje się też do części elit intelektualnych Polski pod 
zaborami73. Jeżeli inteligencja przechodzi na stronę władzy, stosującej formy przy-
musu i zniewolenia wobec społeczeństwa – jak miało to miejsce w systemach tota-
litarnych – wówczas mówi się o „zdradzie klerków”; tych, którzy powinni stać na 
straży godności człowieka (humanizmu) i jego wolności politycznej (liberalizmu). 
Z wyznawanych wartości humanistycznych i liberalnych, charakterystycznych dla 
zachodnioeuropejskich intelektualistów74 i dziedziczonych przez niektóre formacje 
inteligencji rosyjskiej i irańskiej, wypływa kolejna cecha inteligencji: reprezentuje 

73 Na podobieństwo inteligencji polskiej i rosyjskiej jako odrębnej warstwy, poza klasami społeczny-
mi, zrodzonej w opozycji do ofi cjalnej władzy i dominacji obcych mocarstw, zwrócił uwagę Aleksander 
Gella. Por. A. Gella, The Russian and Polish intelligentsias: A sociological perspective [w:] Studies in 
East European Thought, Vol. 19, nr 4, June 1979, s. 307–320, Springer Netherlands, Springer Link Date 
Dec. 13, 2004. Badacz pominął jednak niezwykle istotny fakt konfrontacji kulturowej, który w naszej 
opinii jest kwestią zasadniczej wagi – charakter „odpowiedzi” udzielonej przez inteligencję na „wyzwa-
nie” obcej kultury ostatecznie decyduje o powodzeniu bądź klęsce tej grupy w jej zadanie przekształcenia 
porządku społecznego i politycznego. Ponadto despotyzm był dla Polaków zjawiskiem obcym, dlatego 
nie musieli zmagać się z problemem resentymentu wobec cara czy cesarza. I pod tymi względami dzie-
więtnastowieczna inteligencja rosyjska różni się od polskiej, natomiast wykazuje wiele podobieństw do 
inteligencji irańskiej XIX i początku XX wieku. 

74 W tym także dla inteligencji polskiej jako zrodzonej w kręgu kultury łacińskiej.
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ona postawę personocentryczną, przyjmując jednostkę za punkt wyjścia i odniesienia 
dla wszystkich zjawisk z życia społecznego i politycznego. 

Historia dziewiętnastowiecznej irańskiej inteligencji nie miała w sobie tego dra-
matyzmu, który stał się udziałem inteligencji rosyjskiej w XIX wieku, a który przy-
padł w udziale dwudziestowiecznym pokoleniom i formacjom inteligencji irańskiej. 
Jednak już w XIX wieku inteligencja irańska była skazana na tragizm ze względu na 
okoliczności, w jakich zaistniała: zderzenie z Zachodem, po którym można mówić 
o „pęknięciu wewnątrz cywilizacji”75. Korzenie tragizmu leżały też w zderzeniu fi lo-
zofi cznego wymiaru inteligencji z aspektem społeczno-politycznym, zarówno na po-
ziomie jednostki – jako konieczność wyboru między ideałami a „chlebem”, jak i na 
poziomie kulturowym – w postaci walki między antagonistycznymi formacjami76.

W punkcie rozgraniczenia między inteligencją w znaczeniu fi lozofi cznym a inte-
ligencją w ujęciu socjologicznym przebiega granica rozróżnienia między fenomenem 
ogólnym, charakterystycznym dla wszystkich obszarów kulturowych, a zjawiskiem 
specyfi cznym – właściwym jedynie dla niektórych krajów, w tym Iranu. Proporcje 
refl eksji fi lozofi czno-kulturowej i zaangażowania społeczno-politycznego decydują 
o przynależności do intelektualistów bądź inteligencji. Irańska rouszanfekri wykazuje 
więcej podobieństw z dziewiętnastowieczną inteligencją rosyjską niż ze zjawiskiem 
zachodnioeuropejskim. W odniesieniu do irańskiego fenomenu z XIX i początku XX 
wieku będziemy stosować pojęcie inteligencja, mając na uwadze następujące fakty:
 – Zrodzona wskutek modernizacji – zjawiska zapożyczonego z obcej kultury i cha-

rakteryzującego się wewnętrzną ambiwalencją: dążeniem do wzmocnienia pań-
stwa (tendencja dośrodkowa) a równocześnie pragnieniem wolności dla jednostki 
(tendencja odśrodkowa).

 – Rozwój w warunkach absolutyzmu i napięcie między pragnieniem wzmocnienia 
pozycji państwa na arenie międzynarodowej a chęcią wewnętrznego osłabienia 
ofi cjalnej władzy tak, aby była możliwa transformacja porządku społeczno-poli-
tycznego.

 – Inteligent spełniania rolę przewodnika – gdy wskazuje kierunki zmian i próbuje 
motywować do działania osoby równe sobie statusem społecznym i o podobnym 
światopoglądzie. 

 – Wypełnia też rolę pośrednika, „transformatora”, między obcą kulturą i własną, tra-
dycją i nowoczesnością, ofi cjalną władzą a niższymi warstwami. W przypadku irań-
skiej inteligencji wyzwanie modernizacji było impulsem zewnętrznym, dlatego za-
istniała konieczność dopasowania obcych wzorców modernizacji do realiów Iranu. 

 – Ma miejsce synkretyzm wielu nurtów o odmiennych, a niekiedy wykluczających 
się podstawach światopoglądowych.

 – Zauważamy komplementarność istniejących formacji: każda z nich obejmuje nieco 
inny aspekt aktualnego problemu i generuje własną propozycję jego rozwiązania.

75 P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji: ideologiczny spór między modernistami i fun-
damentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, Warszawa 2005.

76 M. Qezelsofl , Goftemān-e rouszanfekri-je Āl-e Ahmad (Opinia Āl-e Ahmada o inteligencji) [w:] 
tenże, Qarn-e rouszanfekrān. 
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 – Zaznacza się silna obecność refl eksji fi lozofi czno-religijnej w rozwiązywaniu 
problemów natury społeczno-politycznej.

 – Poszukiwanie ostatecznej prawdy i sprawiedliwości dokonuje się w ramach ziem-
skiego porządku społecznego i politycznego. 

 – Inteligent ma tendencję do łączenia praktycyzmu z utopią, jest świadomy koniecz-
nych zmian a jednocześnie brak mu rozeznania, które z nich mają szansę zaistnieć 
w zastanej rzeczywistości społeczno-politycznej,

 – jest samotnym orędownikiem postępu, gdyż większość społeczeństwa jest bierna 
i niechętna lub wroga wobec zmian,

 – interpretuje podjęte zadania w kategoriach powołania i uświęca je.

1.3. Āl-e Ahmad o elicie intelektualnej

Z prac irańskich autorów na temat rouszanfekrān najbardziej kompletna pod wzglę-
dem poruszonych problemów jest wspomniana już książka Āl-e Ahmada Dar 
chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān. 

Dżalāl Āl-e Ahmad urodził się w 1302 (1923) roku77 w Teheranie, w bardzo religij-
nej rodzinie. W swojej autobiografi i78 napisał: „Wychowałem się w rodzinie (szyicko
-muzułmańskiej) duchownych. Mój ojciec, starszy brat i mąż jednej z sióstr umarli 
jako duchowni. Teraz syn brata i mąż innej siostry są duchownymi. A to jest dopiero 
początek całej historii. (...) Cała rodzina jest religijna, poza nielicznymi wyjątkami”79. 
Dzieciństwo upływało mu w dobrobycie, charakterystycznym dla wyższych klas du-
chownych, dopóki Ministerstwo Sprawiedliwości, zarządzane przez ministra Moh-
mmada Rezy Szacha, Dāwara, nie zmodyfi kowało kodeksu prawnego. Ojciec Āl-e 
Ahmada nie zgodził się na kontrolę państwa i zrezygnował z prowadzenia sklepu80.

Kształcenie przyszłego autora Qarbzadegi (Okcydentoza)81 rozpoczęło się w tra-
dycyjnej szkole religijnej maktab82. Zgodnie z programem uczył się persko-arabskie-
go alfabetu, czytał Koran, poznawał podstawy matematyki. Następnie uczęszczał do 

77 W nawiasach podaję europejskie odpowiedniki perskich dat, według hidżry słonecznej. (W tym 
kalendarzu czas jest liczony od 622 roku n.e., kiedy w Medynie prorok Mohammad założył pierwszą gminę 
muzułmańską. Por. Hasło: Islamic Calendar, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, ed. 
John L. Esposito, t. 2, s. 300–301). W dalszej części tekstu zachowuję ten sposób datowania lub podaję 
tylko rok według kalendarza gregoriańskiego. 

78 Autobiografi czny szkic napisany w roku 1346 (1967), ale opublikowany dopiero po śmierci Al-e 
Ahmada (zm. 1970) Masalan szarh-e ahwālāt (Próba autobiografi i).

79 Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet. Religion and Politics in Iran (Szata proroka. Re-
ligia i polityka w Iranie), Simon and Schuster, New York 1985, s. 287. Przekład cytowanego fragmentu 
i kolejnych w tekście pracy – M. Abassy.

80 Por. tamże, s. 288.
81 W tej kontrowersyjnej książce, będącej ostrą krytyką westernizacji, autor porównał wpływ zachod-

nich idei do zakaźnej choroby, która toczy organizm człowieka (Iranu). Przyczyny braku „odporności” 
i szerzenia się „infekcji” upatrywał w oderwaniu od tradycji i próbach rozwiązywania problemów Iranu 
za pomocą narzędzi, sprawdzonych na Zachodzie. Por. Al-e Ahmad Dż., Qarbzadegi (Okcydentoza), 
Tehrān 1341 (1963).

82 Więcej informacji na temat systemu kształcenia w podrozdziale Edukacja religijna – szkoły szyickie. 
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madrasy Marwi – jednej z najlepszych wówczas teologicznych szkół średnich w Te-
heranie. Ojciec pragnął, aby Āl-e Ahmad przejął rodzinny sklep na bazarze i zajął się 
karierą kupca, dlatego też nie planował posyłania syna na studia. Bez wiedzy rodzica 
Āl-e Ahmad zapisał się na studia wieczorowe w Dār al-Fonun, który wówczas miał 
poziom szkoły średniej, jednak jednej z najlepszych w Teheranie83. Od tego czasu za-
czął się powolny rozłam Āl-e Ahmada ze środowiskiem religijnym własnej rodziny 
i stopniowa weryfi kacja zasad, które mu wpojono. Roy Mottahedeh podkreślił wpływ 
pism Ahmada Kasrawiego na kształtowanie się poglądów Āl-e Ahmada, przyznając 
temu faktowi decydujące znaczenie w odejściu przyszłego autora Qarbzadegi od re-
ligii: „Wydaje się, że wpływ Kasrawiego na zawsze przekreślił możliwość, by Āl-e 
Ahmad został człowiekiem religijnym w konwencjonalnym znaczeniu. Jego zain-
teresowanie Kasrawim doprowadziło go do czytania radykalnych czasopism, które 
pojawiały się znikąd na ziemi niczyjej Iranu czasów wojny. Żył teraz w środowi-
sku chłonnym dla radykalnych idei”84. Wahanie między światopoglądem religijnym, 
ukształtowanym w dzieciństwie, a nowym, o świeckich podstawach, początkowo 
ujawniało się w formie nagłych decyzji, spowodowanych emocjami. Jak wówczas, 
gdy będąc w drodze do Bejrutu, zatrzymał się w Nadżafi e u brata, a stamtąd zawrócił 
do Iranu, „pokazując plecy i ojcu i bratu, bo w swojej przyszłości widział pułapkę 
w kształcie zasłony i płaszcza (aba)”85. Stopniowo wahania przybierały kształt wnio-
sków, wyciąganych na podstawie obserwacji otaczającego go świata86. 

Āl-e Ahmad przez całe swoje życie poszukiwał równowagi między tradycją, 
w której został wychowany, a nowoczesnym światopoglądem zaszczepionym w cza-
sie studiów. Był człowiekiem niezwykle wrażliwym i ten fakt pozwolił mu dostrzec 
oraz opisać wszystkie najistotniejsze problemy ówczesnego Iranu, lat sześćdziesią-
tych XX wieku. Zaliczył do nich problem edukacji (m.in. w powieści Modir-e madra-
se [Dyrektor szkoły, 1958]), zagadnienie ludu wiejskiego i ogólnie: wiejskości Iranu 
(Nefrin-e zamin [Przekleństwo ziemi], Owrāzān [Owrazan, 1956]) i najważniejsza 
kwestia: niszczący wpływ Zachodu na Iran (Qarbzadegi [Okcydentoza]). To tylko 
niektóre z podejmowanych tematów. Pisał też powieści z podtekstem politycznym 
(Sargozaszt-e kanduhā [Historia uli, 1954], Nun wa al-qalam [Litera „N” i pióro, 
1961]), relacje z podróży (Chasi dar miqāt [Pielgrzymka do Mekki, 1967]). Palące 
kwestie poruszał zarówno w utworach prozatorskich, jak i publicystycznych. Omó-
wienie chociażby pobieżne tematyki opowiadań, dzienników podróży i esejów Āl-e 
Ahmada wykracza poza ramy naszych rozważań. Skupimy się na jednym z ostat-
nich dzieł publicystycznych Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān (O lojalno-
ści i zdradzie inteligencji, 1964–1967) – szkicu, którego głównym przedmiotem jest 
istota i rola elit intelektualnych w Iranie. 

Pierwszy zarys wspomnianej wyżej rozprawy powstał w roku 1342 (1964), peł-
ny rękopis był gotowy pod koniec roku następnego. Āl-e Ahmad powielił go i dał 

83 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 288.
84 Tamże.
85 Tamże; aba – długi, czarny płaszcz, noszony przez muzułmańskich duchownych.
86 Por. tamże, s. 302.
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przyjaciołom oraz znajomym87. W 1345 (1967) dwie jego części ukazały się w cza-
sopiśmie „Dżahān-e nou” (Nowy Świat) Rezy Barāhāniego88. W Dar chedmat wa 
chijānat-e rouszanfekrān autor zastanawiał się zarówno nad genezą zjawiska inteli-
gencji – sięgając do odległych czasów proroka Zaratusztry – jak też nad charakterem 
jemu współczesnych elit intelektualnych. Próbował uporządkować wiedzę na temat 
intelektualistów, korzystając z dorobku badawczego uczonych z różnych obszarów 
kulturowych (Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin) i wielu – niekie-
dy bardzo od siebie odległych – epok. Zastanawiał się, kim lub czym jest intelektu-
alista, jaka jest jego geneza i rola w społeczeństwie, czy jest zjawiskiem rodzimym 
czy obcym i kogo zaliczymy do inteligencji – jakie należy w tym przypadku przyjąć 
kryteria wyróżniające? Są to pytania, które absorbują każdego badacza inteligencji 
i pozostają dotychczas nierozstrzygnięte, chociaż wielokrotnie podejmowano próby 
i nadal się je ponawia89.

Zanim przejdziemy do omówienia koncepcji inteligenta i elit intelektualnych 
w ujęciu Āl-e Ahmada, warto przypomnieć, że dokonywał on oceny zjawiska i podej-
mował próby jego zrozumienia z perspektywy ponad stu lat istnienia w Iranie inteli-
gencji o proweniencji zachodniej – ludzi wykształconych, którzy oparli swój świato-
pogląd na ideach zaczerpniętych z kultury politycznej Zachodu, takich jak liberalizm 
(āzādichāhi), konstytucjonalizm (maszrutijat), prawa człowieka (hoquq-e ensāni), 
humanizm (ādamijat), postęp rozumiany jako modernizacja Iranu (tadżaddodchāhi). 
Fenomen inteligencji ewoluował i niektóre z jego początkowych, charakterystycz-
nych cech straciły na znaczeniu, podczas gdy inne nabrały wyrazistości. Sam autor 
bardzo sceptycznie podchodził do możliwości sprecyzowania pojęcia rousznafekr 
i zakresu zjawisk jakie ono obejmuje. Pesymizm wyraził w przekonaniu, że inteli-
gencja „nie ma ani granic, ani cech wyróżniających. Nie jest też wyjaśniona jej rola, 
podobnie jak przeszłość (a jeśli już mowa o tych obecnych cechach wyróżniających, 
to inteligent tradycyjny też je ma) i przyszłość”90. Już we wstępie do książki Dar 
chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān postawił szereg pytań i wskazał na wyłaniają-
ce się z nich kolejne kwestie do rozstrzygnięcia. Weźmy na przykład wykształcenie, 
cechę powszechnie uznaną za dystynktywną dla intelektualisty. Āl-e Ahmad napisał, 
że system edukacji w każdym typie szkoły układa się w hierarchię. Wobec tego od 
którego momentu uznajemy człowieka piśmiennego i wykształconego za inteligenta 
– gdy stoi na szczycie własnej, „lokalnej” hierarchii, czy też należy brać pod uwa-
gę całość potencjalnych możliwości rozwoju aż do uzyskania tytułu doktora jakiejś 
dziedziny nauk? Co potwierdza wartość intelektualną danej osoby: dyplom, wydana 

87 Por. Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān, Tehrān 1347 (1969), s. 15.
88 Tamże.
89 Problem dotyczy wielu obszarów kulturowych: m.in. będącego bezpośrednim przedmiotem naszych 

zainteresowań Iranu – w roku 2002 w Wiedniu odbyła się konferencja Hamkārān-e farhangi. Iranische 
Intellektuelle und die Kultur; w Rosji systematyczne badania na temat inteligencji prowadzi Instytut 
Naukowo-Badawczy utworzony w 1998 roku przy Iwanowskim Uniwersytecie Państwowym; fenomen 
elit intelektualnych cieszy się zainteresowaniem krakowskiego środowiska uczonych – w cyklu prac 
Komisji Kultury Słowian PAU pojawił się zbiór artykułów Inteligencja u Słowian, pod red. L. Suchanka, 
Kraków 2006, t. V.

90 Dż. Al.-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 10.
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książka czy może należy przyjąć jeszcze jakieś inne kryteria? Gdzie leży geneza 
intelektualistów i jakie są ich cele – zapytał Āl-e Ahmad. „Kim jest rouszanfekr? 
Do jakiej hierarchii należy? Czy jest to dziedzina kulturalna, polityczna, społeczna 
czy – naukowa? (...) Czy w tej niejasnej nazwie nie ma powrotu do skamieniałego 
systemu kast z okresu Sasanidów? Albo też pewnego rodzaju nowego arystokraty-
zmu, który nowi mieszkańcy miast wykuwają dla siebie?”91. Lista pytań i wątpli-
wości jest długa: „kim lub czym należy być, aby stać się rousznafekr? Dokąd taki 
ktoś zmierza?”92. Poruszony problem gradacji „inteligenckości” nabiera szczegól-
nej wagi, gdy przyjmujemy założenie o pozaklasowym charakterze inteligencji. Āl-e 
Ahmad nie postawił pytania, które, w naszej opinii, pozwala wyróżnić grupę elitarną 
w ramach każdej z kategorii zawodowych, skupiającą te jednostki, które nie iden-
tyfi kują się jedynie z problemami własnej klasy, lecz pośredniczą między różnymi 
grupami społecznymi i działają dla dobra ogółu.

Kolejny problem Āl-e Ahmad wyraził w pytaniu: „Czy intelektualista jest rodzimy 
czy obcy?”. Prostym ludziom inteligent kojarzy się z pobytem za granicą oraz bez-
krytyczną i powierzchowną fascynacją Zachodem – pije alkohol, siedzi na krześle, 
używa sztućców do jedzenia, wtrąca w rozmowie obce słowa i albo już był w Euro-
pie, albo zamierza tam pojechać93. W pojęciu zwykłego kupca z bazaru czy człowie-
ka z ulicy inteligent jest ateistą; wierzy przede wszystkim nauce i próbuje objaśniać 
rzeczywistość w kategoriach racjonalnych. Świadomość intelektualisty zachodnie-
go typu jest zdominowana przez naukowy sposób patrzenia na świat – niczego nie 
przyjmuje on na wiarę, próbuje natomiast porównywać i tłumaczyć zjawiska meto-
dami naukowymi. Pytanie o genezę inteligencji skierowało uwagę autora na rodzime 
źródła historyczne, w których można odnaleźć precedens dla postępowań uważanych 
za właściwe dla inteligenta. Przywołując przykłady proroków Zaratusztry, Maniego 
i Mazdaka Āl-e Ahmad, doszedł do wniosku, że w rodzimej tradycji były obecne 
postawy duchowego przewodnictwa (rahbari-ye ruhāni), zaangażowanie w rozwój 
cywilizacji (zwłaszcza działania Zaratusztry, którego spuścizna religijna jest obecna 
u zwolenników Maniego, Mazdaka, a nawet w islamie94), aktywne działania w ra-
mach ofi cjalnej władzy95, a niekiedy sprzeciw wobec niej i walka o sprawiedliwość 
społeczną96. W poszukiwaniu precedensu dla dwóch głównych nurtów inteligencji: 
rodzimego – rozumianego jako kontynuacja misji duchowego przywództwa wiel-
kich proroków, oraz zachodniego – opartego na racjonalistycznym światopoglądzie 
Āl-e Ahmad odwołał się do dwóch nurtów religijnych: aszarytów i mutazylitów97. 

91 Tamże.
92 Tamże, s. 10–11.
93 Tamże, s. 96.
94 Tamże, s. 157. 
95 Por. tamże, s. 152. 
96 Miało to miejsce na przestrzeni całej historii Iranu. Rodzimy typ inteligenta czy prototyp wyłaniał 

się wówczas, gdy bezrefl eksyjna władza, zbudowana na ucisku, czerpała korzyści kosztem większości 
społeczeństwa. Por. Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 167. 

97 „Dla mutazylitów centralną ideę stanowiła jedność i sprawiedliwość Boża. Uważali, że sprawiedli-
wość (adl) to pojęcie racjonalne i poddające się zrozumieniu, a czyny Boga muszą pozostawać w zgodzie 
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Określenie całej irańskiej inteligencji słowem rouszanfekr („mędrzec, roztropny, pio-
nier, przewodnik, dociekliwy, niezadowolony z istniejącej sytuacji”98), które zostało 
dosłownie przetłumaczone z języków europejskich pomija wewnętrzne zróżnicowa-
nie elity intelektualnej oraz jej podstawową odmienność od fenomenu zachodniego, 
spowodowaną znacznymi wpływami społecznymi szyickiego kleru. Na ten fakt Āl-e 
Ahmad zwrócił uwagę: „Nie wiem, kto i kiedy użył pojęcia rouszanfekr zamiast in-
tellectuel. (...) Oczywiście, jest to zasadniczy błąd. Wszedł on jednak w powszechne 
użycie. (...) Wskutek mylnej nazwy narodziły się inne błędy”99. Pierwsza i najistot-
niejsza – według autora Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān – różnica mię-
dzy intelektualistą zachodnim a irańskim wynikała z faktu, że zachodnia inteligencja 
w metropoliach korzystała z doświadczenia instytucji naukowych, edukacyjnych, 
muzeów, które rozkwitały i urosły w siłę poprzez wyzysk koloni100. Czerpała swo-
ją siłę z tego, że zastąpiła stare nauki religijne nowymi, które mają światopogląd 
naukowy i wyrosła na gruncie wolnomyślicielstwa. Charakter irańskiej inteligencji 
Āl-e Ahmad powiązał z jej przynależnością do narodu, który był obiektem grabieży 
i nie doświadczył dobrodziejstw rozwoju przemysłu oraz – będących jego pośrednią 
konsekwencją – możliwości stworzenia instytucji oświatowych101. 

Kolejny problem to kwestia przynależności duchowieństwa i elity wojskowej do 
inteligencji. Mułła, pisarz religijny i kaznodzieja posiadają zarówno cechy wpisujące 
ich w grono intelektualistów, jak też – wykluczające, na przykład: fanatyzm i skost-
niałość poglądów102. Według Āl-e Ahmada, na gruncie nauki zachodniej żaden z ba-
daczy nie uznawał duchownych za przedstawicieli inteligencji i nie były prowadzone 
szczegółowe badania w tej dziedzinie103. Trudno się zgodzić z takim stwierdzeniem, 
biorąc pod uwagę znaną pracę Jacques’a le Goffa Inteligencja w wiekach średnich104. 
Trzeba jednak podkreślić różnice w charakterze duchowieństwa i pozycji społecznej 

z nią. (...) Zwolennicy aszaryzmu negowali prawo naturalne, a niektórzy twierdzili nawet, że Bóg w każdej 
chwili stwarza świat na nowo, tak że nie ma czegoś takiego jak przyczyny wtórne, a istniejący z pozoru 
związek przyczynowy opiera się w rzeczywistości na Bożym miłosierdziu okazywanym ludzkości”. 
N. Keddie, Współczesny Iran, s. 17.

98 „...farzāne wa huszmand wa piszāhang wa rahbar wa czun-o-czerā mikone wa nārāzi az waz-e 
moudżud”; Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 152.

99 Tamże, s. 15.
100 Por. tamże, s. 51.
101 Jacques Le Goff powiązał fenomen inteligencji z powstawaniem miast (przełom XII/XIII wieku). 

Pisał tak: „Średniowieczne uniwersytety są wytworem miast, człowiek uniwersytetu to miejski inteligent, 
zachowujący pewien dystans wobec intelektualisty typu klasztornego, który go poprzedza, a wręcz coraz 
dalszy od intelektualisty z przykatedralnych szkół miejskich, którego czasem jest spadkobiercą. Jego sta-
tus jest szczególny: to status członka miejskiej korporacji, zbliżony do pozycji rzemieślnika miejskiego, 
a zarazem bliski temu, kogo dziś nazwalibyśmy pracownikiem umysłowym”. Por. J. Le Goff, Inteligencja 
w wiekach średnich, przekł. E. Bąkowska, Warszawa 1997, s. 5 (tytuł oryginału: Les intellectuels au 
Moyen Age).

102 Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 11–12.
103 Tamże, s. 11.
104 Wydaje się, że ponownie mamy do czynienia z kwestią metody badawczej; w ujęciu socjologicznym 

takie badania były prowadzone i wykazano podobieństwa między elitami duchownymi w różnych obszarach 
kulturowych. Odmienność zjawisk rysuje się wyraźnie, gdy bierzemy pod uwagę kontekst kulturowy.
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tej grupy na Zachodzie i w Iranie105. Społeczeństwa zachodnie są demokratyczne 
i zlaicyzowane, podczas gdy w Iranie tradycja szyicka nadal odgrywa decydującą 
rolę, a od duchowieństwa oczekuje się przewodnictwa106.

Problematyczna jest również przynależność wojskowych do inteligencji. Grupa ta 
była liczna i obejmowała znaczną część elity intelektualnej Iranu okresu Kadżarów. 
Āl-e Ahmad stwierdził jednak, że jakkolwiek posiadanie wykształcenia i wykony-
wanie pracy umysłowej, a nie fi zycznej, jest konieczną cechą inteligenta, nie stano-
wi ono wystarczającego wyróżnika. Wojskowy jest zobligowany do posłuszeństwa, 
co w sposób naturalny ogranicza samodzielność wyciągania wniosków i wolność 
działań. Idąc tym tokiem rozumowania, stwierdzimy, że krytyczne myślenie, ocena 
warunków społeczno-politycznych oraz tęsknota intelektualisty za lepszym światem 
predestynowały go do miana inteligenta i rodziły postawy odszczepieństwa inteligen-
cji od państwa. Āl-e Ahmad napisał: „Inteligentem jest ten, kto w każdym momencie 
jest oponentem działań bezrefl eksyjnej władzy, ponieważ pyta o przyczyny i skutki, 
sprzeciwia się. Poszukuje lepszej drogi i lepszych warunków. Stawia pytania. Nie 
jest wykonawcą poleceń; nikomu i nigdzie nie jest podporządkowany; jedynie światu 
tajemnicy w znaczeniu ogólnym, to znaczy czemuś wyższemu od istniejącej rze-
czywistości, która go nie zadowala”107. Āl-e Ahmad przytoczył defi nicję Raymonda 
Arona, uznając ją za najszerszą: Intelektualistą jest ten, kogo nie zadowala życie dla 
samego życia, lecz chce zrozumieć swoją egzystencję. Badanie i dociekanie sen-
su i celu swojego życia jest dla niego kluczem do zrozumienia egzystencji innych, 
a przez to – całego społeczeństwa108. 

Za kategorię pomocniczą w określeniu kto jest inteligentem, Āl-e Ahmad uznał 
stosunek do władzy. Podzielił inteligencję na dwie podgrupy: bardzo nieliczną, któ-
rą reprezentują intelektualiści poszukujący wyjścia „ze ślepej uliczki kolonializmu” 
oraz liczną, obejmującą tych, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju państwa, ro-
zumianego jako struktury władzy. Āl-e Ahmad wyjaśnił, że jedynie pierwsza grupa 
może zostać uznana za inteligencję rodzimego pochodzenia. „Tę pierwszą grupę, 
która nie tylko nie zadowala się własną egzystencją, lecz również jest daleka od 
służenia klasie rządzącej czy zamiarów objaśnienia jej (usankcjonowania, uzasad-
nienia), przystępuje do służenia biednym klasom (tabaqāt-e mahrum). I tę nieliczną 
grupę nazywam rodzimą inteligencją”109. 

Inteligencja zawsze jest wytworem społeczeństwa, z którego się wywodzi, dlate-
go w celu ustalenia charakterystycznych cech inteligencji i stwierdzenia, czy w danej 
kulturze jest ona zjawiskiem rodzimym, czy obcym, należy określić specyfi kę spo-
łeczeństwa110.

105 Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 234.
106 Por. tamże.
107 Por. tamże, s. 157–158.
108 Por. tamże, s. 73; por. także R. Aron, Opium intelektualistów, przekł. Cz. Miłosz, Warszawa 2000, 

s. 235.
109 Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 89.
110 Por. tamże, s. 85.
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Czy inteligencja to warstwa społeczna? – zapytał Āl-e Ahmad111. Według ideolo-
gii partii komunistycznych inteligencja jest jedną z trzech klas społecznych, istnieje 
obok robotników i chłopów. W tym przypadku wyróżnia się je na podstawie narzędzi 
pracy. To kryterium nie jest jasne, gdyż robotnik może zostać przedstawicielem swo-
jej grupy w partii i wówczas teoretycznie należy do dwóch klas: robotniczej i inteli-
genckiej. Kryterium funkcji społecznych i zadań również nie jest jednoznaczne. Do 
jakiego stopnia inteligent bierze udział w kształtowaniu przyszłości państwa? Czy 
rezygnacja z ideałów na rzecz pracy zarobkowej wyklucza go z grona inteligencji?112

Jeśli wyobrazimy sobie inteligencję w postaci koncentrycznych okręgów, to 
w centrum znajdzie się stosunkowo nieliczna grupa złożona z pisarzy, artystów, 
poetów i wykwalifi kowanych specjalistów określonych jednym słowem: „twórcy” 
(chalq-konande wa mobde’). Działają oni z pominięciem osobistych korzyści oraz nie 
pozostają bezpośrednio na usługach ofi cjalnej władzy, lecz „sercem i duszą są oddani 
nauce, kulturze i sztuce”113. Atrybuty tej centralnej grupy intelektualistów to: słowa 
(kalām), przekaz (eblāq) oraz przewodnictwo (rahbari)114. Āl-e Ahmad zwrócił uwa-
gę na wyjątkową rolę słowa jako podstawowego narzędzia oddziaływania jednostki 
na tłum. Grupa nieco szersza obejmuje swoim zasięgiem nauczycieli, krytyków, sę-
dziów oraz studentów wyższych uczelni i uczniów szkół średnich. Rola jej członków 
jest drugorzędna, ponieważ korzystają oni z owoców pracy pierwszej grupy. Szcze-
gólną pozycję Āl-e Ahmad przyznał nauczycielom ze względu na fakt, że kształtu-
ją oni umysły i osobowość młodego pokolenia. Zasadniczym narzędziem działania 
drugiej grupy również jest słowo. Autor Dar chedmat wa chijānat-e rousznafekrān 
nie wyartykułował tego wyraźnie, lecz na podstawie przedstawianych przez niego 
argumentów na rzecz przynależności ludzi wykształconych do konkretnych grup 
intelektualistów można wysnuć wiosek, że w uzasadnionych przypadkach, kiedy 
nauczyciel nie ogranicza się do przekazywania faktów i informacji, lecz proponuje 
uczniom ich interpretację oraz w sposób zamierzony wpływa na ukształtowanie się 
światopoglądu i określonej postawy życiowej swoich studentów, może zostać uznany 
za przewodnika (rahbar) i w ten sposób zbliżyć się do inteligencji z centralnej grupy.

Trzecią grupę intelektualistów tworzą inżynierowie, lekarze, badacze wszystkich 
dziedzin nauki, personel techniczny. Zgodnie ze swoją zasadą hierarchicznego po-
rządkowania zawodów w granicach każdej wyznaczonej kategorii Āl-e Ahmad przy-
znał szczególną pozycję lekarzom115. Profesje przedstawicieli tej grupy mają wymiar 
praktyczny i wspierają rozwój cywilizacyjny. Pod względem roli w społeczeństwie 
Āl-e Ahmad przyznał im wartość porównywalną do intelektualistów z poprzednich 
grup. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zarówno charakter oddziaływania na sferę 
społeczną, jak i środki wywierania wpływu są inne. Narzędziem oddziaływania nie 
jest słowo, co w istotny sposób odróżnia specjalistów i techników od omówionych 

111 Por. tamże, s. 13.
112 Tamże, s. 14.
113 Tamże, s. 90.
114 Tamże.
115 Tamże, s. 93.
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dotychczas intelektualistów116. Poza tym podejmują oni pracę z zamiarem czerpania 
korzyści fi nansowych i to jest podstawowy cel ich działań.

Czwartą grupę tworzą nauczyciele szkół podstawowych oraz urzędnicy państwo-
wi. Āl-e Ahmad w sposób jednoznaczny określił ich zadania: ci pierwsi przekazują 
podstawowe informacje z zakresu nauki czytania i pisania, pozostawiając funkcje 
wychowawcze rodzinie; natomiast ci drudzy przede wszystkim pełnią rolę skrybów, 
przepisując dokumenty i rozporządzenia117. Niski poziom wykształcenia urzędników, 
zwłaszcza tych na najniższych szczeblach administracji państwowej sprawia, że za-
graża im wykluczenie z grona intelektualistów. I wreszcie, piąta grupa, obejmuje 
pisarzy oraz osoby związane ze środkami masowego przekazu: dziennikarzy, wy-
dawców gazet itp.118

Kim jest inteligent? – autor wielokrotnie powtórzył pytanie. To przede wszystkim 
człowiek, który bierze w swoje ręce kierowanie własnym życiem i nie jest zdetermi-
nowany przez los119. Inteligencję kojarzy się z wolnomyślicielstwem: niezależnością 
od przymusu ze strony ofi cjalnej władzy, skostniałych pojęć religijnych i fanatyzmu. 
Wyzwolenie się z ograniczeń wymaga spełnienia trzech warunków: posiadania wol-
nego czasu na studiowanie, predyspozycji intelektualnych oraz odwagi – płynącej 
z serca gotowości i wolności od lęku120. Do inteligencji Āl-e Ahmad nie zaliczył 
ludzi, którzy z racji przynależności do klasy wyzyskiwanej myślą jedynie o napeł-
nieniu żołądka oraz tych, którzy są w „szponach fanatyzmu” (dar band-e ta’ssob) 
religijnego lub politycznego. 

Na wiele z postawionych pytań Āl-e Ahmad nie udzielił odpowiedzi. Niemniej 
jednak jego rozważania na temat perskiej elity wykształconej pozwalają wskazać 
te elementy w kulturze i życiu społeczno-politycznym, wobec których inteligencja 
musi się określić. Przede wszystkim jest to stosunek do tradycji, reprezentowanej 
przez kler szyicki, a szerzej – religię. Następnie – pozycja wobec władzy politycznej 
i udział inteligencji w zarządzaniu państwem poprzez pracę w administracji lub za 
pomocą tworzenia koncepcji politycznych oraz aktów prawnych. Kolejnym elemen-
tem jest społeczna rola inteligencji – zadanie działania na rzecz ogromnej części spo-
łeczeństwa, które nie ma prawa głosu ze względu na brak świadomości politycznej 
czy środków do działania takich, jak zasobność fi nansowa i wykształcenie. Rodzi się 
pytanie o etos oraz o mediacyjną rolę inteligencji między władzą i ludem, tradycją 
rodzimą i obcą. Ze względu na posiadany etos oraz zadanie pośredniczenia wśród 
specyfi cznych cech inteligenta wyróżnimy, w ślad za Āl-e Ahmadem, postawę „inte-
ligenta z misją” (rouszanfekr-pejāmbar121).

116 Tamże, s. 92.
117 Tamże, s. 94. Al-e Ahmad wykluczył z grona intelektualistów sekretarki, pracujące w zagranicznych 

fi rmach, prezentując niezwykle krytyczne stanowisko w tej sprawie. 
118 Tę kwestię pomijamy, ponieważ w czasach Kadżarów i w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku 

nie można jeszcze mówić o istnieniu środków masowego przekazu.
119 Por. Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 31.
120 Por. tamże, s. 32.
121 pejāmbar – posłaniec, apostoł, prorok; por. Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, 

Академия Наук СССР – Институт Востоковедения, Издательство „Советская Энциклопедия”, 
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Podsumowując, pytania, postawione przez Āl-e Ahmada w Dar chedmat wa 
chijānat-e rouszanfekrān, dotyczą następujących kwestii:
 – Wykształcenia jako kryterium wyróżniania inteligencji spośród innych warstw 

społecznych.
 – Cech osobowych predestynujących do miana inteligenta.
 – Kulturowej genezy zjawiska i jego obcości bądź rodzimości. 
 – Problemu europeizacji jako powierzchownych wpływów, przejawiających się 

w postaci bezkrytycznego naśladownictwa. Āl-e Ahmad traktuje zagadnienie eu-
ropeizacji w sposób jednostronny, wyłącznie poprzez pryzmat szkodliwości adap-
tacji europejskich wzorców122.

 – Przynależności duchowieństwa i elit wojskowych do inteligencji. 
 – Stosunku inteligencji do władzy: zagadnienie mediacji między władzą i społeczeń-

stwem, odszczepieństwo od państwa.
 – Wzajemnej zależności inteligencji i społeczeństwa – jej przynależności klasowej 

lub istnienia poza klasami.
 – Kulturowego kontekstu zaistnienia inteligencji oraz przeciwstawienia Iranu i Za-

chodu. Āl-e Ahmad wskazał na przynależność Iranu do krajów kolonizowanych 
i wyzyskiwanych, co skutecznie zahamowało rozwój miast i instytucji oświato-
wych. System kształcenia był podporządkowany duchowieństwu i zdominowany 
przez religijny sposób myślenia; nie rozwinęły się idee wolnomyślicielstwa, co 
uwarunkowało charakter i pozycję społeczną nowoczesnej irańskiej inteligencji.

1.4. Metody badawcze i kryteria opisu inteligencji 

Liczne defi nicje inteligencji prezentują szereg wzajemnie wykluczających się cech, 
co skłania nas do stwierdzenia, że pojmowanie inteligencji zależy od przyjętej per-
spektywy społecznej, fi lozofi cznej, historycznej itp., oraz od preferowanej metody 
badawczej. 

Ujęcie socjologiczne jest najszerszym z proponowanych narzędzi metodologicz-
nych. Poprzez jego pryzmat można rozpatrywać intelektualistów trojako: z punktu 
widzenia pełnionych funkcji społecznych, ze względu na przynależność do określo-
nej grupy zawodowej lub warstwy społecznej albo – jako istniejących poza klasa-
mi123. Atrybuty tej grupy to przede wszystkim posiadane wykształcenie oraz zawód 
związany z wykonywaniem pracy umysłowej. W ujęciu socjologicznym intelektua-
liści to „kategoria obejmująca członków społeczeństwa związanych ze światem idei 
i abstrakcyjnego myślenia, wyższej kultury umysłowej i artystycznej”124. „Funkcje 

Москва 1970, t. 1, s. 320. Przetłumaczyliśmy słowo pejāmbar, jako „inteligent z misją”, gdyż, naszym 
zdaniem, lepiej oddaje ono istotę zjawiska nazywanego przez Al-e Ahmada „rouszanfekr”, łącząc jego 
religijny i świecki aspekt. Por. także Al-e Ahmad, Dar chedmat..., s. 165.

122 Por. także M. Qezelsofl , Goftemān-e rouszanfekri-je Āl-e Ahmad (Opinia Āl-e Ahmada o inteli-
gencji) [w:] Qarn-e rouszanfekrān, s. 185–190.

123 Pojęć „warstwa społeczna” i „klasa społeczna” używamy zamiennie.
124 Encyklopedia socjologii, s. 334.
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w społecznej organizacji pracy spełniane przez inteligencję jako warstwę ludzi wy-
kształconych, zawodowo zajmujących się pracą umysłową, sprawiają, że może ona 
się wiązać z różnymi klasami społecznymi i reprezentować ich interesy, a pozycja 
społeczna poszczególnych jej grup kształtuje się analogicznie do pozycji klas, z któ-
rymi są one związane interesami i ideologią”125. Szahbāzi przyjął kryterium socjo-
logiczne, zaliczając do inteligencji przedstawicieli grup zawodowych, związanych 
z pracą umysłową. Może zdarzyć się również tak, że inteligencja zaistnieje poza kla-
sami, jako nowa specyfi czna grupa. Pozaklasową rolę i szczególną pozycję intelek-
tualisty opisał Karl Mannheim126, autor jednej z najgłośniejszych prac poświęconych 
nauce i uczonym127. Kryteria socjologiczne nie pozwalają na rozpatrywanie takich 
zagadnień, jak stosunek inteligencji do władzy politycznej i jej postawy: reakcyjna, 
postępowa, konserwatywna czy opozycyjna128. 

Najważniejsze role społeczne elity intelektualnej to „wytwarzanie wartości, 
wzbogacanie i utrzymywanie ciągłości kultury umysłowej społeczeństwa”129 oraz 
współuczestniczenie w rozpowszechnianiu dóbr kultury poprzez placówki edukacyj-
ne, czasopisma, nieformalne organizacje, takie jak kółka i stowarzyszenia, a także 
włączenie się w system administracyjny państwa. Jak łatwo zauważyć, ujęcie socjo-
logiczne pośrednio wskazuje na intelektualistów jako kategorię kulturową. Inteligen-
cja w krajach zacofanych gospodarczo zyskuje sobie szczególną pozycję, ponieważ 
„łączy dany kraj ze światem i ustala wzory zarówno wpływów jak i rodzimości”130. 
Kontynuując wyrażoną myśl, można stwierdzić, że inteligencja dokonuje swoistego 
„przekładu” obcej kultury na rodzimy grunt. Wówczas uzasadnione byłoby stwier-
dzenie Arnolda Toynbeego131, autora monumentalnego Studium historii, który napi-
sał, że: „Każda wspólnota, która próbuje rozwiązać problem przystosowania swe-
go życia do rytmu obcej cywilizacji, odczuwa potrzebę specjalnej klasy społecznej, 
służącej jako ludzki odpowiednik transformatora, który zmieni napięcie prądu elek-
trycznego; ta powołana do istnienia – często sztucznie i z nagła – w odpowiedzi 
na owo zapotrzebowanie klasa zaczęła być znana od jej specyfi cznego rosyjskiego 
określenia pod rodzajową nazwą inteligencji”132. W perspektywie historycznej nie 
bez znaczenia jest fakt zderzenia kultur133, który wymusza narodziny nowej grupy, 
zdolnej do przetworzenia obcych kulturowo wartości i przeniesienia ich na rodzimy 

125 Tamże, s. 68.
126 K. Mannheim, Ideologia i utopia, przekł. J. Miziński, Lublin 1992.
127 Por. Encyklopedia socjologii, s. 236.
128 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān (dar goft-ogu bā Abdolah Szahbāzi) 

[w:] tenże, Qarn-e roszanfkrān, s. 172.
129 Encyklopedia socjologii, s. 335.
130 Encyklopedia socjologii, s. 338.
131 Arnold J. Toynbee (1889–1975), autor dziesięciotomowego dzieła A Study of History, które po-

wstawało w ciągu trzydziestu lat. 
132 A.J. Toynbee, Studium historii, skrót dokonany przez D.C. Somervella, przełożył i przedmową 

opatrzył J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 345.
133 „Zderzenie kultur – polega na konfrontacji jednostek i grup oraz ich wytworów takich, jak tradycja, 

działania i ich znaczenia, wytwory materialne itp., na płaszczyźnie ich wzajemnych różnic (odmiennych 
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grunt. Kulturowa konfrontacja, której rezultat stanowi wyłonienie się inteligencji, 
jest z kolei konsekwencją pewnej stagnacji norm społecznych i zasad postępowania, 
które już nie są adekwatne do sytuacji. Jak napisał Denis Martindale, „Inteligencja 
występuje tam, gdzie społeczeństwo odczuwa stagnację norm i zasad postępowania, 
wymagające odmiany”134. 

Według kryteriów socjologicznych, w perspektywie czasowej historię inteligen-
cji można podzielić na dwa okresy: „przednowoczesny” i „współczesny”135, analo-
gicznie będziemy mówić o „inteligencji starej”136 i „inteligencji nowej”. W okresie 
przednowoczesnym można wskazać na liczne paralele między inteligencją irańską 
a europejską. 

W Europie narodziny inteligencji wiązały się z rozwojem uniwersytetów w XII 
wieku i powstawaniem elit świeckich137. W świecie islamu taki rozwój nastąpił nieco 
wcześniej – już w wieku XI kalifowie ufundowali szkoły nezāmije. Szahbāzi podzie-
lił członków wczesnej inteligencji na trzy grupy: 1. ulemowie, nauczyciele teologii 
(modarresin) i studenci nauk religijnych (tallob-e olum-e dini), którzy mogli odda-
wać się naukom duchowym, mając zaspokojone potrzeby doczesne, 2. specjaliści na 
usługach państwa (kārgozārān-e doulati), a wśród nich pisarze-sekretarze (dabirān) 
i rachmistrze (mostoufi jān), 3. eksperci w zawodach potrzebnych do rozwoju i pra-
widłowego funkcjonowania miast (kārszenāsān wa motahassesān)138. Wszystkie 
te grupy wyróżniał fakt, że dzięki dochodom miały zabezpieczony byt materialny. 
Korzenie przednowoczesnej irańskiej inteligencji sięgają początkowych wieków ery 
muzułmańskiej i wykształcenia się elity duchownej z kontrolowanym przez nią sy-
stemem edukacji i sposobem przekazywania tradycji. W tym ujęciu należy brać pod 
uwagę kilka formacji: duchowe – szyizm i sufi zm, elita dworska – poeci, kronika-
rze i artyści, pracownicy aparatu administracyjnego – sekretarze i rachmistrzowie. 
Odsłaniają się tu niezwykle ważne cechy inteligencji: związek z rodzimą kulturą, 
a jednocześnie elitarność, ograniczenie do wąskich kręgów ludzi, brak odniesień do 
społeczeństwa jako całości. Każda z grup istniała, w pewnym sensie, oddzielnie.

W odniesieniu do okresu nowoczesnego, w perspektywie socjologicznej, brak pa-
raleli między inteligencją europejską a irańską. Za główną przyczynę należy uznać 
intensywny rozwój przemysłowy Europy w XIX wieku. Zmiany w dziedzinie go-
spodarki spowodowały transformację struktury społecznej, powstanie społeczeństwa 
nowego typu i wyłonienie się nowoczesnej elity intelektualnej, której umiejętności 
odpowiadały aktualnym zapotrzebowaniom. 

wyróżników kulturowych), wchodzących w skład konkretnych, różnych tożsamości kulturowych”. Por. 
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 257.

134 D. Martindale, The Sociology of Intellectual Creativity [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the 
Intelligentsia in Perspective, ed. by R. Mohan, Greenwood Press, New York 1987, s. 69.

135 „modern” wa „māqabl-e modern”; por. M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar 
Irān (dar goft-ogu bā Abdollah Szahbāzi) [w:] tenże, Qarn-e roszanfkrān, s. 173.

136 Pojęcie „inteligencja tradycyjna” rezerwujemy dla tej części inteligencji „nowej”, która reprezentuje 
tradycyjne wartości, jak religia i konserwatyzm polityczny.

137 J. le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, przekł. E. Bąkowska, Warszawa 197l.
138 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 174.
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Krótko mówiąc, przemiany w Europie w wieku XIX rewolucja przemysłowa i powsta-
nie nowego społeczeństwa, pojawienie się nowych specjalności i zawodów, związanych 
z pracą umysłową i w rezultacie zaistnienie masowego rynku pracy dla pracujących 
w tych zawodach spowodowało wyłonienie się nowego rodzaju inteligencji, która mogła 
bez oparcia w państwie wejść na arenę myśli i działalności politycznej jako niezależna 
siła polityczna. Pod pojęciem nowej inteligencji (rousznafekri-je dżadid) rozumiem po-
jawienie się siły intelektualnej i politycznej, która od inteligencji dawnej (rouszanfekri-je 
gozaszte) różni się zasadniczo, zarówno pod względem liczebności, jak też różnorodności 
specjalizacji i zawodów umysłowych oraz związków z siłą polityczną139.

A zatem pojawienie się klasy średniej w Europie Zachodniej, związane z rozwo-
jem myśli politycznej i pragnieniem zdobycia niezależności politycznej uwarunko-
wały wyłonienie się nowej inteligencji. Przyjmując perspektywę zachodnią i tamtej-
szą inteligencję, Szahbāzi stwierdził: „W tym okresie nowa inteligencja nie narodziła 
się w Iranie”, podając jako przyczynę słaby rozwój miast i brak zapotrzebowania na 
nowe zawody140. Według Szahbāziego, o zaistnieniu w Iranie zjawiska podobnego do 
europejskich grup zawodowych można mówić dopiero za czasów panowania Mo-
hammada Rezy Pahlawiego i jego projektu »białej rewolucji«”141. 

Przyjmując za kryterium modernizację, można wyróżnić trzy rodzaje inteligencji 
przypisane do określonych epok historycznych: tradycyjną (sonnati), nowoczesną 
(modern) oraz ponowoczesną (pasāmodern)142. Przedstawiciele wszystkich trzech 
grup posiadają wspólne cechy: nie mogą znieść niesprawiedliwości i nierówności 
społecznej, kierowani gorącym pragnieniem zmiany podejmują się zadania prze-
budowy społeczeństwa143. Ich specyfi kę, a przez to również odrębność w poszcze-
gólnych epokach, warunkuje kontekst cywilizacyjny. Średniowieczny duchowny 
chrześcijański spełniał kryteria pozwalające zaliczyć go do inteligencji, jednak pod-
stawowa różnica między nim a reprezentantem inteligencji okresu nowoczesnego 
leżała w sposobie postrzegania świata i człowieka144. Cechy jednostkowe same w so-
bie nie mogą więc stanowić kryterium przynależności do inteligencji danego okresu, 
ponieważ wówczas granice zjawiska rozmywają się. Kontekst historyczny, społecz-
ny i kulturowy określa, które z cech osobistych są najbardziej przydatne w danym 
momencie. Z kontekstu wynika specyfi ka inteligencji i żywotność formacji, które 
owe najbardziej użyteczne cechy posiadają. Pozostałe formacje wspomagają wykry-
stalizowanie się tożsamości wiodącej grupy oraz jej podłoża ideowego.

139 Tamże, s. 177.
140 Tamże, s. 179.
141 W czasach Kadżarów można mówić o zalążkach instytucji państwowych, takich jak dywany 

(divān). Pod koniec wieku XIX robotnicy i rzemieślnicy zaczęli stowarzyszać się w gildiach (asnaf). 
Inteligencja przybrała formy zinstytucjonalizowane dopiero na początku wieku XX, kiedy zrzeszyła się 
w partiach politycznych.

142 M. Qezelsofl , Rouszanfekrān wa modernite. (Dar goft-o-gu bā Rāmin Dżahānbeglu) (Intelektu-
aliści i modernizacja. W rozmowie z Rāminem Dżahānbeglu) [w:] tenże, Qarn-e rouszanfekrān, s. 191.

143 Por. tamże, s. 191.
144 Tamże, s. 192.
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Na początku XIX wieku inteligencja irańska była inteligencją tradycyjną (rou-
szanfekri-je sonnati) i dzieliła się na dwie grupy: duchowieństwo (ruhānijun) i urzęd-
ników państwowych (kārgozārān-e doulati)145. 

Rosyjscy autorzy w dyskusjach nad inteligencją podkreślali osobiste zaangażo-
wanie jej przedstawicieli oraz interpretowanie przez nich swojej roli społecznej w ka-
tegoriach życiowej misji. Georgij Fiedotow pisał: „Byli zakonem, świeckim kapłań-
stwem oddanym szerzeniu, niczym Ewangelii, określonych postaw życiowych”146. 
Kategoria powołania oraz osobistej odpowiedzialności miała szczególne znaczenie 
w odniesieniu do sfery działalności politycznej147, w której inteligencja się reali-
zowała, lecz jednocześnie poddawała relatywizacji wartości autoteliczne: prawdę 
i dobro. Etyczny wymiar powołania inteligencji do służby społecznej był przed-
miotem rozważań Maxa Webera148 i Edwarda Saida149. Na aspekt etyczny fenomenu 
inteligencji zwrócił też uwagę Julien Benda w znanej pracy Zdrada klerków (1927), 
podkreślając szczególną predyspozycję elit wykształconych do krytycyzmu wobec 
panującego porządku społeczno-politycznego oraz dążenia do obrony prawdy i war-
tości moralnych150. 

Inteligencja bywa również kategorią polityczną, jeśli bierzemy pod uwagę jej 
stosunek do ofi cjalnej władzy i zaangażowanie w tworzenie ideologii i programów 
społeczno-politycznych. Czepulis-Rastenis podkreślał w swojej pracy, że inteligen-
cja była tą grupą, która aktywnie walczyła o demokratyzację stosunków społecznych 
i występowała w obronie niepodległości151. Prezentacji i analizy postaw politycz-
nych pokoleń dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej inteligencji irańskiej dokonał cy-
towany już wcześniej Ali Gheissari152. Przedstawił on główne tendencje ideologiczne 
wśród irańskich intelektualistów oraz omówił niektóre elementy kultury politycznej, 
tak jak postrzegali ją i rozwijali intelektualiści, co znalazło odzwierciedlenie w ich 
spuściźnie literackiej i publicystycznej. Gheissari podkreślił trudności natury me-
todologicznej, stwierdzając, że jego obserwacje 150 lat historii perskiej inteligen-
cji pozwoliły mu na wysnucie wniosku, iż w przypadku tego fenomenu nie można 
mówić o precyzyjnie określonych i harmonijnych nurtach, lecz jedynie o pewnych 
zjawiskach153. Dodajmy, że wyłaniały się one w rezultacie dyskusji nad nowym poj-

145 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 179.
146 Г.П. Федотов, О святости, интеллигенции и большевизме, Санкт-Петебург 1994, s. 9. 
147 M. Qezelsofl , Bi-mas’ulijati-je sijāsij-e rouszanfekrān (Brak odpowiedzialności politycznej inte-

lektualistów) [w:] tenże, Qarn-e rouszanfekrānt.
148 M. Weber, Politics as Vocation [w:] From Max Weber: Essays in Sociology, translated, edited and 

with an introduction by H.H. Gerth and C. Right Mills (London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 
1948, reprinted 1974, s. 77–128).

149 E.W. Said, Representations of the Intellectuals: The 1993 Reith Lectures (New York: Pantheon 
House 1994, s.12–13; 29).

150 Encyklopedia socjologii, s. 236.
151 R. Czepulis-Rastenis, „Klassa umysłowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832–1862, War-

szawa 1973, s. 395.
152 A. Gheissari, Iranian Intellectuals....
153 Tamże, s. IX.
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mowaniem prawa, władzy politycznej i narodu. Problemy kształtowania się świa-
domości narodowej, pojęć narodu i narodowości, władzy i społeczeństwa obywa-
telskiego to zagadnienia związane z wiekiem XVIII i Wielką Rewolucją Francuską 
na zachodzie Europy, z wiekiem XIX w Polsce i Rosji oraz z przełomem wieków 
XIX i XX w Iranie154. Inteligencja jest grupą istniejącą poza klasami w tych okresach 
historycznych, kiedy kształtuje się nowoczesne pojęcie narodu i narodowości. Od-
mienne od utożsamienia narodu z panującym. W ten sposób wyjaśnimy zarówno od-
mienność inteligencji w różnych krajach, jak też – w różnych epokach historycznych. 
Pojawienie się inteligencji, związanej z klasami społecznymi dowodzi, że defi nicja 
narodu i narodowości została ostatecznie ustalona lub też – że porzucono tę kwestię 
na rzecz innych. Jest jednak ona zbyt istotna, aby można ją było trwale zmarginalizo-
wać, dlatego powraca w późniejszych epokach jako pytanie o tożsamość.

W większości opracowań aspekty: politologiczny, socjologiczny i kulturowy się 
przenikają. Māszā’allāh Ādżudāni w pracy Maszrute-je Irāni (Irańska Rewolucja 
Konstytucyjna) rozpatruje zagadnienie inteligencji w odniesieniu do ofi cjalnej wła-
dzy i wpływów szyickiego duchowieństwa. Ponadto poddaje on analizie instytucje, 
poprzez które inteligencja działała: stanowisko moszir ad-doule i mostaszar ad-doule 
oraz szkoły nowego typu. Analizę problemu pogłębia omówienie pojęć typowych dla 
inteligencji: wolności, nowoczesnego rozumienia narodu. Autor zarysował kontekst 
kulturowy i zasygnalizował główne elementy starego porządku: duchowieństwo 
z ustalonym systemem pojęć na temat władzy i władzę szacha oraz nowoczesne rozu-
mienie narodu i wolności, które wykluczały podporządkowanie jednostki interesom 
całości. Odniósł się też do wysiłków inteligencji, mających prowadzić do ustalenia 
podstaw konstytucji oraz wskazał na jej klęskę, wyrażoną w nieudanej próbie moder-
nizacji (Bahrān-e tadżaddod [Kryzys modernizacji]). Warto zauważyć, że Ādżudāni 
w części zatytułowanej Az daftar-e rouszanfekri poświęca dużo uwagi urzędnikom 
państwowym, w tym Mirzy Alemu-chānowi Aminowi ad-Doule. 

Propozycję uporządkowania istniejących defi nicji socjologicznych, dotyczących 
inteligencji, zaproponował Aleksander Gella155: „Defi nicja funkcjonalna opisuje 
inteligentów jako osoby, które uczestniczą w tworzeniu, dystrybucji lub zarządza-
niu dobrami kulturalnymi. Defi nicja atrybutywna identyfi kuje inteligentów według 
wykształcenia, zawodu, dochodów, stosunków społecznych. Defi nicja historyczna 
traktuje inteligencję jako niepowtarzalne zjawisko, które wydarzyło się w danym 
miejscu i czasie”156. Pierwsza z nich opisuje inteligenta przez pryzmat funkcji, speł-
nianych przez niego w życiu społecznym. Druga – identyfi kuje przedstawicieli elit 
wykształconych na podstawie wykonywanego zawodu, posiadanego wykształcenia, 
uzyskiwanych dochodów, a także posiadanego prestiżu. Trzecia natomiast wychodzi 

154 Na temat kształtowania się pojęcia narodu i poczucia narodowości zob. Szāhroch-e Meskub, 
Howwiyat-e irāni wa zabān-e fārsi (Tożsamość irańska i język perski), Teheran 1383 (2005).

155 A. Gella, A Structural Defi nition of the Intelligentsia against the Background of Three Historical 
Periods [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Inteligentsia in Perspective, s. 23.

156 Cyt. za: J. Mikułowski-Pomorski, Inteligencja wobec nowych czasów [w:] Inteligencja, tradycja 
i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Kraków 2001, s. 235.
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z założenia, że zarówno narodziny inteligencji, jak i jej charakter są związane z wy-
darzeniami historycznymi. 

Obok metod traktujących inteligenta jako zjawisko o charakterze socjologiczno-
-politycznym istnieje też ujęcie, w którym zwraca się uwagę na psychologiczne 
predyspozycje jednostki. Wyróżnia się tutaj dwa zasadnicze kryteria: „abstrakcyjne 
myślenie” oraz „funkcję przystosowawczą”. Według defi nicji traktującej inteligen-
cję całościowo jest to „władza duszy jako swoistej potencji, jedynej w swej istocie, 
a jawiącej się w aktach myślenia”; podejście analityczne skupia się na bezpośrednim, 
zróżnicowanym doświadczeniu jednostki157. Ujęcie fi lozofi czne obejmuje i poszerza 
wymiar psychologiczny. W badaniach nad irańską inteligencją metoda fi lozofi czna 
jest popularna i znajduje zastosowanie zarówno w rozważaniach na temat genezy 
inteligencji, jak również – jej specyfi cznych cech158. Należy w tym momencie zauwa-
żyć, że z punktu widzenia fi lozofi i inne cechy jednostkowe są eksponowane według 
metody socjologicznej czy politologicznej. 

Omawiając fenomen perskiej inteligencji, skupimy się na jej społecznym aspek-
cie, traktując marginalnie wymiar psychologiczny, gdyż ten ostatni jest charaktery-
styczny dla człowieka w ogóle, a nie jedynie dla inteligenta czy intelektualisty. Bę-
dzie on natomiast istotny w perspektywie kulturowej, w kontekście rozważań nad 
źródłami kulturotwórczego potencjału inteligencji jako nowej grupy społecznej. 

W badaniach nad irańską inteligencją został zmarginalizowany jednostkowy, 
osobowy aspekt zjawiska. Stało się tak wskutek nawiązania do rosyjskich korzeni 
terminu „inteligencja”, skojarzenia go z warstwą raznoczyńską, wyłonioną w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku. Tymczasem inteligencja jako zjawisko społeczne, po-
lityczne i kulturowe jest nierozerwalnie związana z poziomem jednostkowym i py-
taniami stawianymi sobie przez pojedynczego człowieka o sens i cel jego istnienia; 
wiąże się z pytaniem o tożsamość: Kim jestem? W związku z tym w badaniach nad 
inteligencją nie można pominąć problematyki jednostkowych pragnień i dążeń. Jak 
zaznaczył kulturoznawca Ralf Linton, „jednostki, ich potrzeby i zdolności stanowią 
podstawę wszystkich zjawisk społecznych i kulturowych. Społeczeństwa są zorgani-
zowanymi grupami jednostek, kultury zaś – w ostatecznej analizie – zorganizowany-
mi, powtarzalnymi reakcjami członków społeczeństwa. Z tej racji jednostka stano-
wi logiczny punkt wyjścia wszelkich badań szerszych konfi guracji” (podkr. moje 
– M.A.)159. Powiązanie mikrokosmosu człowieka z makrokosmosem społeczeństwa 
znalazło odzwierciedlenie w pracy Arnolda Toynbeego, który zwrócił uwagę na fakt, 
iż to właśnie jednostka jest źródłem wszelkich akcji, natomiast społeczeństwo stano-
wi tło tych akcji i dostarcza informacji zwrotnej160. 

Inteligencja jest grupą ludzi związanych z nowoczesną problematyką i zagadnie-
niem modernizacji, dlatego też w ślad za Zbigniewem Bokszańskim zaznaczamy, 

157 Encyklopedia psychologii, pod redakcją W. Szewczuka, Warszawa 1998, s. 132.
158 Por. M. Qezelsofl , Rouszanfekrān az Sokrāt tā Derridā (Intelektualiści od Sokratesa do Derridy) 

[w:] tenże, Qarn-e rouszanfekrān.
159 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000, s. 18.
160 A.J. Toynbee, Studium historii. Skrót dokonany przez D.C. Somervella, przekł. i przedmowa 

J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 195.
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że „choć od początku cywilizacji ludzkiej istniały środowiska, zajmujące się dzia-
łalnością intelektualną, to termin ten rezerwujemy dla grupy charakterystycznej dla 
współczesnych rozwiniętych społeczeństw, dostrzeżonej i nazwanej dopiero u progu 
XX wieku”161. Na modernizację jako kontekst narodzin irańskiej inteligencji nowego 
typu, odmiennej od formacji średniowiecznych wskazuje większość badaczy. 

Dla uporządkowania różnych grup inteligencji i sposobów myślenia o niej pro-
ponujemy schemat obejmujący trzy ogromne grupy i trzy różne metody badawcze. 
Pierwsza grupa, badana przy zastosowaniu narzędzi socjologicznych, jest największa 
i dotyczy grup zawodowych ludzi, związanych z pracą twórczą i zawodami wyma-
gającymi zaangażowania intelektu. Druga grupa, do defi niowania której stosuje się 
podejście fi lozofi czne, to intelektualiści, fi lozofowie, ci, którzy nie tworzą grupy za-
wodowej, lecz należą do elity intelektualnej najlepiej wykształconych pośredników 
między światem materialnym i światem idei – są nauczycielami, prorokami, twór-
cami wysokiej kultury. I wreszcie trzecia grupa, defi niowana poprzez zastosowanie 
kryteriów społeczno-politycznych, to inteligencja w znaczeniu zaproponowanym 
przez Piotra Boborykina, a przyjętym w Iranie w czasie maszrute – w dużej mie-
rze złożona z przedstawicieli warstwy średniej, rewolucyjna, dążąca do radykalnej 
transformacji rzeczywistości społeczno-politycznej, w mniejszym stopniu zaintere-
sowana kultywowaniem dorobku „wysokiej kultury”. Odsłania się złożoność podję-
tego przez nas problemu, ponieważ mówiąc o inteligencji, musimy brać pod uwagę 
przedstawicieli wszystkich trzech grup, może marginalizując w niewielkim stopniu 
inteligencję w ujęciu socjologicznym, jako przedstawicieli grup zawodowych – jak-
kolwiek obecna w życiu społeczeństwa, bierze mniejszy udział w wytwarzaniu i roz-
powszechnianiu idei. 

Ogólnym kryterium wyróżnienia inteligencji spośród ogółu społeczeństwa jest 
podział na pracowników fi zycznych i umysłowych. Socjologicznie taki podział znaj-
duje swoje uzasadnienie, jednak kryteria socjologiczne nie obejmują kwestii stosunku 
do władzy, tradycji itp. – podstawowych zagadnień dla dziewiętnastowiecznej inte-
ligencji irańskiej. Nie znajdują też uzasadnienia kryteria ekonomiczne, zastosowanie 
których pozwala klasyfi kować inteligencję według poziomu osiąganych dochodów. 
W Persji Kadżarów istniały „listy płac”, lecz dotyczyły one niewielkiej części spo-
łeczeństwa i nie zawsze wiązały się z wykonywaną pracą – pensje z państwowej 
kasy otrzymywali na przykład członkowie rodziny szacha. Poza tym o zamożności 
decydowały: posiadane ziemie i trudne do klasyfi kowania pod względem wysokości 
przychodów tojule, darowizny, wakf i chams itp. 

Do uzgodnienia wzajemnej adekwatności defi nicji inteligencji oraz odpowiadają-
cej jej rzeczywistości empirycznej konieczne jest określenie kontekstu historycznego 
i charakterystyka społeczeństwa jako całości złożonej z warstw społecznych, posia-
dającego określone potrzeby, uwarunkowane kontekstem społeczno-politycznym 
i ekonomicznym.

Podejmując kwestie ideologiczne, inteligencja rozpoczyna proces samoidentyfi -
kacji. Inteligent poprzez wybór wiodącej idei determinuje całokształt swojego świa-

161 Encyklopedia socjologii, s. 334.
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topoglądu i z tego punktu widzenia podejmuje polemikę z oponentami. Jednocześnie 
generuje on nowe idee i w takim sensie jest twórczy: tworzy nowe paradygmaty, 
a próbując wcielić idee w czyn, przenosi idee z poziomu refl eksji jednostkowej na 
płaszczyznę społeczną. Historia inteligencji byłaby w takim przypadku historią dzie-
dziczenia idei. Ze względu na fakt, że nie wszystkie idee są w równym stopniu za-
poznane i aktualne, a każda jednostka posiada indywidualne predyspozycje intelek-
tualne i psychologiczne, determinujące jej wybory, na płaszczyźnie kultury toczy się 
walka między reprezentantami odmiennych światopoglądów. Wyłaniające się idee 
są manifestacją zwycięstwa tendencji najbardziej aktualnych. W ten sposób historia 
ewolucji inteligencji staje się historią rozwoju kultury. 

Gheissari stwierdził, że formacje inteligencji często wyłaniają się wskutek sub-
telnego ruchu idei, które trudno – na pierwszy rzut oka – jednoznacznie zdefi nio-
wać162. Stwierdzenie badacza pozwala nam postawić tezę, że metody socjologiczne 
bądź politologiczne są niewystarczające do opisu zjawiska inteligencji, ponieważ nie 
sięgają do korzeni zjawisk, lecz skupiają się na ich ostatecznym kształcie. Większe 
możliwości stwarzają metody kulturoznawcze, między innymi semiotyka kultury 
oraz historia kultury. Ujęcie problemu inteligencji w kategoriach kulturoznawczych 
pozwala wyrazić sceptyzm wobec stwierdzenia Gheissariego, że na przestrzeni wie-
ku XIX i XX mamy do czynienia z zerwaniem ciągłości nie tylko na scenie intelek-
tualnej, lecz również w dziedzinie polityki, myśli społecznej oraz języka163. Bardziej 
prawdopodobna wydaje się hipoteza, że dotychczas dominujące grupy kulturotwór-
cze zostały zmarginalizowane, a na ich miejscu pojawiły się nowe, dotychczas bez 
prawa głosu. Część z tych grup zaniknie, jednak te, które dysponują dużym poten-
cjałem twórczym, wyłonią się w kolejnych fazach rozwoju kultury. Przykładem jest 
szyickie duchowieństwo, które po okresie wykluczenia z życia politycznego za pa-
nowania Mohammada Rezy Szacha Pahlawiego (1941–1979) pojawiło się na scenie 
politycznej w czasie Rewolucji Islamskiej i zdominowało ją.

Uzasadnione w tym miejscu będzie wprowadzenie terminów „personocentryzm” 
i „systemocentryzm”. Systemocentryzm to taki sposób pojmowania relacji jednost-
ki i państwa czy jednostki i społeczeństwa, w którym jednostka-indywiduum albo 
w ogóle nie istnieje, albo jest rozpatrywana jako część pomocnicza, zdolna przynieść 
większą lub mniejszą korzyść w osiąganiu pozajednostkowych celów164. Przeciw-
stawny do niego personocentryzm uznaje jednostkę za wartość nadrzędną i wszystkie 
zjawiska rozpatruje przez pryzmat osobowości165. Każdą z formacji inteligencji mo-
żemy zakwalifi kować bądź jako systemocentryczną, bądź jako personocentryczną. 
Zaproponowane kryterium pozwoli na uchwycenie tendencji przemian i dalszych 
kierunków ewolucji inteligencji. Takiej możliwości nie daje podejście politologiczne 
ze względu na duży synkretyzm wyłaniających się nurtów ideologicznych, będących 

162 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. IX.
163 Tamże.
164 А. Оболонский, Система против личности. Драмма росийской политической истории, 

Москва 1994, s. 9.
165 Tamże, s. 9.
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połączeniem obcych wzorców (m.in. rosyjskiego socjalizmu czy zachodnioeuropej-
skiego liberalizmu) ze specyfi ką perskiej mentalności. W proponowanym podejściu 
metodologicznym, badając inteligencję, będziemy się zastanawiać nad miejscem 
człowieka w proponowanej przez przedstawicieli grupy wizji przyszłego, szczęśli-
wego, a przynajmniej kroczącego drogą postępu ku sprawiedliwej przyszłości, spo-
łeczeństwa. Jak zauważył Gheissari, podejście indywidualistyczne bardzo wyraźnie 
zaznaczyło się w czasie Rewolucji Konstytucyjnej, pod postacią dążeń do stworzenia 
systemu praw i postulatów równości dla grup dotąd zmarginalizowanych społecznie: 
innych wyznań, kobiet. 

Zastosowanie metody kulturoznawczej wymaga szerszych objaśnień ze względu 
na fakt, że kultura jest szerokim pojęciem, a sama metoda nie znalazła dotychczas 
szerokiego zastosowania w badaniach nad inteligencją. Jan Szczepański przytoczył 
klasyfi kację inteligencji jako warstwy kulturalnej, biorąc pod uwagę stosunek przed-
stawicieli tej grupy do kultury. Wyróżnił trzy kategorie: tych, którzy tworzą wartości 
kulturalne, tych, którzy w nich czynnie uczestniczą (rozpowszechniają je, organizują 
imprezy kulturalne itp.) oraz biernych uczestników kultury166. Qezelsofl  działalność 
kulturalną rozumie dwojako: jako wytwarzanie i przechowywanie dóbr kultury oraz 
jako jej rozpowszechnianie. Podział ma charakter umowny; obydwie grupy mają 
płynne granice, tzn. twórcy mogą brać udział w rozpowszechnianiu kultury i vice 
versa. Zaproponowane kryterium nie pozwala wniknąć w mechanizm przekazywania 
dziedzictwa kulturowego oraz dopasowywania tradycyjnych idei do nowych. 

Sposób postrzegania społeczeństwa i jego potrzeb znajduje odzwierciedlenie 
w tekstach intelektualistów danego okresu. Dlatego też teksty źródłowe stają się 
odbiciem stanu społeczeństwa oraz światopoglądu ich autora. Teksty publicystycz-
ne zawierają zarówno obiektywne fakty, jak również ich subiektywną interpretację. 
Z tego względu mogą być one odczytane jako świadectwo epoki tylko do pewnego 
stopnia. W tym przypadku mamy do czynienia z jednostkową interpretacją zdarzeń, 
uwarunkowaną przez takie czynniki, jak: rodzinne środowisko autora, wykształ-
cenie, kontekst historyczny, społeczny i polityczny. Kultura badana poprzez teksty 
źródłowe jest wypadkową interpretacji wielu osób. We wspólnym zbiorze znajdują 
się idee, dominujące w danym okresie, stanowiące fundament kultury (decydujące 
o jej specyfi ce) oraz zapowiadające kierunku ewolucji. 

Mohammad Qezesofl  powołał się na R. Lilien Field, według której inteligencja 
jako kategoria kulturowa ma następujące obowiązki: defi niuje wartości nauki i daje 
im pierwszeństwo przed innymi, wierzy w społeczeństwo jako narzędzie dotarcia do 
tych wartości, broni członków, którzy posiadają te wartości i atakuje tych, którzy są 
dla nich przeszkodą167. Według zaproponowanego ujęcia kultura wiąże się wyłącznie 
ze sferą nauki i generuje opozycję: ludzie związani z nauką – pozostający poza nią. 
Jeśli natomiast uznamy, że kultura to sposób życia członków danego społeczeństwa, 
wówczas zarysuje się podział na sferę nieuświadomioną, zrytualizowaną, przeja-
wiającą się w codziennym życiu poprzez ubiór, zwyczajowe czynności, przedmioty 

166 J. Szczepański, Struktura inteligencji w Polsce, s. 34.
167 J. Bensman, R.L. Field, Craft and Consciousness, Wiley Press, New York 1973.
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codziennego użytku, obrzędy o treści religijnej, hierarchię społeczną itp., oraz na 
sferę świadomą, podlegającą porządkowaniu przy użyciu intelektu. Dżangiz Pahlawi 
mówi o „janusowym” obliczu kultury jako stwarzanej przez człowieka i tworzącej 
go: „człowiek jest twórcą i zarazem tworem kultury”168. Dwoistość zaznacza się tak-
że w omówionym wyżej rozróżnieniu na kulturę wysoką i ludową, uświadomioną 
i nieuświadomioną. Przyjęło się przeciwstawiać kulturę wysoką – masowej, jednak 
w wielu przypadkach kultura wysoka jest niczym innym jak uporządkowaniem kul-
tury masowej; tym samym kodem kulturowym, ujętym w dwa odmienne systemy 
objaśniania i porządkowania. 

1.5. Mediacyjna rola inteligencji w kulturze 

Przedstawiona poniżej część rozważań ma charakter teoretyczny; obejmuje prezen-
tację kluczowych pojęć, a także zawiera hipotezy na temat istoty inteligencji i jej 
roli w kulturze. Uznajemy, że najważniejszą cechą dystynktywną inteligenta 
jest podjęcie mediacji. Zdolność do dokonywania aktów pośredniczenia wymaga 
spełnienia szeregu warunków wstępnych, spośród których jako najważniejsze jawią 
się: posiadanie wykształcenia, możliwości pracy twórczej – są pochodną zasobności 
materialnej, stymulacji intelektualnej oraz osobistych predyspozycji psychicznych – 
a także świadomość zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Kultura oznacza przeżycia i czynności prowadzące do wytworzenia jakości du-
chowych169, istnieje w ścisłej współzależności z człowiekiem, dlatego naznaczona jest 
dużym subiektywizmem. Jak zaznaczył Borys Uspienski: „Kultura wiąże się nie tyle 
bezpośrednio z rzeczywistością obiektywną, co z interpretacją tej rzeczywistości – 
właśnie myślowe ujęcie rzeczywistości, autorefl eksja formułuje kulturę”170. Michael 
Fischer stwierdził, iż kultura to „stosunkowo wyraźne wzory komunikacji o dłuższym 
okresie trwania niż wiadomość powtórzona kilka razy. (...) Wspólne pole znaczeń, 
w którym nawet jednostkowa wiedza w dużej mierze, jeśli nie całkowicie, jest kształ-
towana przez udział jednostki w życiu społecznym, wykorzystanie języka i posłu-
giwanie się symbolami kulturowymi”171. Na komunikacyjny aspekt kultury wskazał 
również twórca moskiewsko-tartuskiej szkoły semiotycznej Jurij Łotman. Według jed-
nej z jego defi nicji: „Kultura to całokształt informacji niedziedzicznej oraz sposobów 
jej organizacji i przechowywania”172. Komunikacyjna natura kultury implikuje wnio-

168 Cyt. za: M. Qezelsofl , Rouszanfekrān wa farhang (Intelektualiści i kultura) [w:] tenże, Qarn-e 
rouszanfekrān, s. 344.

169 Por. W. Tatarkiewicz, Cywilizacja i kultura [w:] tenże, Parerga, Warszawa, 1978, s. 74–92.
170 B. Uspienski, Religia i semiotyka, przekł. B. Żyłko, Gdańsk 2001, s. 98.
171 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution., s. 4. Symbol – gr. Symbolon, znak roz-

poznawczy reprezentowany przez dwie połówki przedmiotu podzielonego przez dwie osoby; czasownik 
symballein – „zbierać, porównywać”. Symbol jest to znak zastępujący, reprezentujący, przywodzący na 
myśl (na zasadzie umowy, asocjacji myślowej) jakieś pojęcie, czynność, zwłaszcza widomy znak czegoś 
niewidzialnego. Por. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, 
http:// www.slownik-online.pl/kopalinski, hasło: symbol.

172 Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры, Тарту 1970, s. 5–6.
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sek, iż kultura jest zjawiskiem dynamicznym i ulega transformacji wskutek procesów 
negocjacji i współzawodnictwa indywidualności o różnym stopniu samoświadomo-
ści, zdolności do autoartykulacji, pozycji społecznej i pełnionej roli. Stanowi zatem 
umowny system znaków wraz z przypisywanymi im znaczeniami. Kultura przejawia 
się w języku, podstawowym dla niej kodzie semiotycznym, który służy wyrażeniu 
treści istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości kultury, a także jej rozwoju173. 

Semiotyczne ujęcie kultury determinuje postrzeganie jej poprzez pryzmat współ-
istniejących par przeciwieństw i ich nieustanne zmaganie się. Według Łotmana, 
„wszelka kultura zaczyna się od rozbicia świata na przestrzeń wewnętrzną (swoją) 
i zewnętrzną (ich)”174. W momencie zaistnienia kultury, uwarunkowanego podziałem 
na „nasze” i „obce”, wyłania się podstawowa opozycja, a następnie – kolejne. Są one 
przeciwieństwami, a zarazem muszą być uznane za komplementarne – zniwelowanie 
któregokolwiek z biegunów w danej parze powoduje zachwianie stabilności struk-
tury kultury i w krańcowych przypadkach prowadzi do zerwania ciągłości kulturo-
wej. Zanika wówczas drugi biegun, który stanowi podstawowy punkt odniesienia dla 
poszukiwań i potwierdzenia tożsamości. Okoliczności pojawienia się granicy mię-
dzy „własnym” i „cudzym” determinują postrzeganie obcego jako „innego” lub jako 
wroga. Ten, który znajduje się za granicą, stanowi szansę na rozwój, a jednocześnie 
jest zagrożeniem. Inteligencja, podejmując świadomy wysiłek kształtowania relacji 
z „obcym”, wpisuje się w rozwój kultury; przechowuje tradycję a jednocześnie sta-
nowi jej przeciwwagę poprzez uruchomienie jednostkowego potencjału twórczego 
i inicjowanie zmian.

Dynamika kultury, rozpatrywanej przez pryzmat opozycyjnych par, jak: kolek-
tywne – indywidualne, stopniowy rozwój – eksplozja (ewolucja – rewolucja), stare – 
nowe, rodzime – obce, struktura wewnętrzna – wpływy zewnętrzne itp.175, warunkuje 
postrzeganie inteligencji jako grupy istniejącej na granicy różnych systemów. Syste-
mów może być nieskończenie wiele, jednak zazwyczaj zaledwie kilka z nich ma fun-
damentalne znaczenie dla podtrzymania stabilności i tożsamości kultury, pojmowanej 
jako zbiór różnych systemów z charakterystycznymi dla nich kodami komunikacji. 

Wśród elementów kształtujących kulturę Jurij Łotman wyróżnił pierwotny sy-
stem modelujący, za który uznał język narodowy oraz wtórne systemy modelujące: 
religię, fi lozofi ę, naukę, sztukę, folklor i mit176. Systemy wtórne służą budowaniu 
modeli świata, albo jego fragmentów; nadbudowują się na systemie języka narodo-
wego177. Kodyfi kacja gramatyki języka, obyczajów i norm prawnych społeczeństwa 
w postaci tekstów jest tym etapem samoorganizacji kultury, na którym zyskuje ona 
samoświadomość dzięki uzyskaniu wyraźnej struktury. To etap konieczny jest w sy-

173 Por. Ю.М. Лотман, Внутри мыслящих миров [w:] Ю.М. Лотман, Семиосфера, „Искусство 
СПБ”, Санкт-Петербург 2002.

174 J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk 2008, s. 207.
175 Por. tamże, s. 39.
176 Por. tamże, s. 24.
177 В. Иванов, Ю. Лотман, А. Пятигорски, В. Топоров, Б. Успенски, Тезисы к семиотическому 

изучению культуры [w:] Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kon-
gresowi Slawistów, red. M. Mayenowa, Warszawa 1973, s. 27.
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tuacji, gdy pojawia się zagrożenie w postaci nadmiernego zróżnicowania wewnątrz 
semiosfery i systemowi grozi destabilizacja. Samookreślenie kultury we wszystkich 
jej aspektach podlega podobnym mechanizmom: „jakaś część semiosfery (zazwyczaj 
wchodząca w strukturę jądra) w procesie samoopisywania – realnego lub idealnego, 
to zależy od wewnętrznej orientacji opisu na teraźniejszość lub przyszłość – tworzy 
swoją gramatykę. Następnie są podejmowane próby rozprzestrzenienia tych norm 
na całą semiosferę. Częściowa gramatyka jednego kulturowego dialektu staje się 
metajęzykiem opisu kultury jako takiej. (...) Pojawia się literatura norm i zaleceń, 
w której przyszły historyk widzi prawdziwy obraz rzeczywistego życia tej, lub innej 
epoki, jej praktykę semiotyczną”178. Jest to fakt, który ma daleko idące skutki, gdyż 
przez historyków zarówno wzorce realne, jak i potencjalne traktowane są jako rów-
noprawne. Co więcej, taka iluzja jest podtrzymywana przez nosicieli danej kultury, 
którzy dają pierwszeństwo ideałowi, pomijając milczeniem zachowania uznane za 
„niekulturalne”179. Innymi słowy to, co nie mieści się w aktualnym kodzie kulturo-
wym epoki, jest pomijane milczeniem i może nie zostać zapisane w tekstach i w pa-
mięci zbiorowej.

Przestrzeń, w której różne systemy znaków współistnieją i zachodzi komunika-
cja między nadawcą a odbiorcą, nosi nazwę semiosfery. Zawiera ona modele świata 
wspólne dla całej zbiorowości i wpajane jej członkom180. Semiosfera jest do pewnego 
stopnia jednorodna i zindywidualizowana, co znaczy, że istnieje granica między se-
miosferą a zewnętrzną przestrzenią i informacjami, które tam się mieszczą. Granica 
między semiosferą czy też kulturą a nie-kulturą jest newralgicznym miejscem kon-
taktu stabilnego, uporządkowanego i jednorodnego systemu z komunikatami, które 
potencjalnie mogłyby naruszyć jego stabilność i wprowadzić chaos. Inteligencja 
istnieje praktycznie na granicy każdego z systemów181; niezależnie od tego, czy 
będą to odrębne systemy kulturowe (Persja – Europa Zachodnia, Persja – Ro-
sja), czy też podsystemy w obrębie jednej kultury (islam – sufi zm, szyicka ma-
drasa – dwór szacha). Jej zadaniem jest pośredniczenie, co wyraża się w selekcji 
napływających informacji i próbach włączenia niektórych z nich w reprezen-
towaną przez siebie część semiosfery. Szyickie duchowieństwo, poeci na dworze 
Kadżarów i bractwa sufi ckie kształtowały różne części wtórnych systemów modelu-
jących, jednak wszystkie one mieściły się w ramach tej samej semiosfery, zbudowa-
nej na pierwotnych systemach modelujących języka perskiego i arabskiego, a także 
czerpały z fi lozofi i muzułmańskiej182 i tekstów okresu przedislamskiego183. 

178 Ю.М. Лотман, Внутри мыслящих миров [w:] Ю.М. Лотман, Семиосфера, „Искусство СПБ”, 
Санкт-Петербург 2002, s. 255.

179 Tamże.
180 Por. K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, Kraków 1981, s. 207.
181 Mają one różny okres trwania, a co za tym idzie – większy stopień złożoności i tak np. moda może 

zmieniać się co sezon, podczas gdy struktura fonetyczna języka trwa dziesiątki lat. Por. Ю.М. Лотман, 
Культура и взрыв [w:] Ю.М. Лотман, Семиосфера, „Искусство СПБ”, Санкт-Петербург 2002, s. 101.

182 Zakres pojęcia „fi lozofi i muzułmańskiej” zob. H. Corbin, Historia fi lozofi i muzułmańskiej, przekł. 
K. Pachniak, Warszawa 2005, s. 7–9.

183 Teksty mówione i pisane.
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Opis inteligencji i opis kultury oraz ich wzajemnych zależności nigdy nie będzie 
całkowicie satysfakcjonujący z tego względu, iż tworząc opisy, uzyskujemy uprosz-
czony, statyczny schemat, a kultura jest procesem dynamicznym. Badanie proble-
mu komplikuje fakt, że inteligencja jako pozaklasowa grupa podejmująca zadanie 
mediacji na różnych poziomach kultury pojawia się w momentach, gdy dynamika 
kultury przybiera na sile, a napływające elementy, które przedostały się przez granicę 
semiosfery powodują zachwianie stabilności jej struktury; nieujęte w system wywo-
łują chaos. „Wzrost wewnętrznej ambiwalencji znamionuje momenty przejściowe, 
ze swej natury dynamiczne; kiedy to system przechodzi z jednego stanu rozwojowe-
go do drugiego. Byłby on charakterystyczny dla wszystkich transformacji kultury, 
kiedy działające poprzednio paradygmaty osłabły a nowe jeszcze całkowicie się nie 
ukształtowały”184. W momentach przejściowych, równoznacznych z pojawieniem się 
inteligencji jako mediatora na granicy semiosfer, mamy do czynienia z podwójną 
ambiwalencją: z jednej strony istnieją w kulturze systemy, które dążą do homeosta-
zy i jako takie będą stawiały opór wszelkim tendencjom do zmian, z drugiej strony 
rośnie liczba systemów dążących do zmiany. Będąc w opozycji, „produkują” one 
coraz więcej ambiwalentnych par, zaś narastająca liczba par przeciwstawnych cech 
zapowiada moment „skoku”185. Skok to manifestacja zakończonego etapu rozwoju 
i zaistnienie w semiosferze nowych kodów kulturowych. Semiosfera zostaje upo-
rządkowana za cenę marginalizacji części nowych kodów komunikacji, które zdołały 
przedostać się przez granicę systemu.

Linearny i cykliczny rozwój kultury stanowią dwa aspekty jednego zjawiska. 
Pojmowanie rozwoju historycznego w ślad za Heglem, jako działanie „rozumnej ko-
nieczności” i następowanie po sobie kolejno etapów tezy – antytezy – syntezy pomi-
ja kwestię pamięci jako niezwykle istotnego mechanizmu przechowywania kodów 
kulturowych186. W rozwoju linearnym mamy do czynienia z następstwem czasowym 
i o ile osiągnięcia materialne: techniczne, architektoniczne itp., z całą pewnością 
można zaklasyfi kować jako nieaktualne i przestarzałe, o tyle w warstwie pamięci li-
nearność nie istnieje, a istniejące reprezentacje zdarzeń nie mogą być określone jako 
przestarzałe; jedynie jako „aktywne” bądź „nieaktywne”. Inteligencja aktywizuje 
część kodów kulturowych, przesuwając inne w stan swoistego „uśpienia”, może też 
– w miarę potrzeb – sięgać do skarbnicy symboli i włączać je we współczesne sobie 
systemy znaków187. Po momencie „skoku” część aktywowanych uprzednio kodów 
zostaje „uśpiona”, podczas gdy inne wchodzą w fazę rozwoju linearnego do momen-
tu wyłonienia się ich opozycyjnych par.

184 J. Łotman, Uniwersum umysłu..., s. 35.
185 Ю.М. Лотман, Динамическая модель семиотической системы. Труды по знаковым системам 

X, Тарту 1978, s. 21.
186 Na temat mechanizmów pamięci kultury patrz Ю.М. Лотман, Семиосфера..., s. 335–390.
187 „...teksty aktualne znajdują się w jasnej części pamięci, nieaktywne zaś nie zanikają, lecz jak gdyby 

przygasają, przechodzą w stan potencji (...). Historyzm w tej jego postaci, w jakiej został uformowany 
początkowo przez heglowską teorię kultury, a następnie przez pozytywistyczną teorię postępu jest w rze-
czywistości ahistoryczny, ponieważ ignoruje rolę pamięci w generowaniu nowych tekstów”. J. Łotman, 
Pamięć w świetle kulturologii, przekł. B. Żyłko, „Odra” 1996, nr 2, s. 41.
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Z punktu widzenia semiotyki kultury inteligencja pojawia się w tzw. „zerowym 
punkcie” – momencie w istnieniu każdej kultury, w którym jej rozwój, pojmowany 
jako porządkowanie istniejących struktur semiotycznych w granicach semiosfery, 
jest konieczny. Moment ów wiąże się najczęściej z działaniem czynnika zewnętrzne-
go, ingerującego w uporządkowaną strukturę i powodującego chaos. Porządkowanie 
można rozumieć dwojako: albo jako oczyszczenie kultury z nadmiernej ilości zna-
ków, albo jako selekcję napływających znaków i wybiórcze włączanie ich w istnie-
jącą semiosferę. Wymienione formy porządkowania Borys Jegorow zaliczył odpo-
wiednio do tendencji utrwalającej bądź burzącej, wyróżniając w każdej z nich dwa 
warianty: pozytywny i negatywny188. 

Pytając o mechanizmy rozwoju kultury, stajemy przed problemem przewidywal-
ności i nieprzewidywalności zdarzeń189. Powtarzalność jest stosunkowo łatwa do 
uchwycenia przy rozwoju cyklicznym systemów (np. zgodnie z rocznym kalenda-
rzem), o dużym stopniu inercji, a przez to spowolnionym tempie ewolucji. „Wybu-
chowy” charakter mają wydarzenia o dużym stopniu indywidualizmu, gdzie znaczą-
cą rolę odgrywają dążenia stosunkowo nielicznych grup czy nawet jednostek – do 
takich możemy zaliczyć europeizację z rozkazu Rezy Szacha Pahlawiego, a w intere-
sującym nas okresie wieku XIX – pierwsze basty: w mauzoleum Abdolazim i w am-
basadzie brytyjskiej. Ich wybuchowość wyraża się w fakcie, że mogą one zmieniać 
gwałtownie kierunek rozwoju i są nieprzewidywalne z racji braku precedensu w do-
tychczasowej historii kultury. Często owe „nieprzewidywalne zmiany pojawiają się, 
gdy następuje wyjście poza granice jednej struktury, jednego systemu i włączenie 
się do drugiego”190. Katarzyna Rosner wyróżniła dwa typy zmian kulturowych: za-
stąpienie systemu innym – co jest posunięciem drastycznym, odbywa się zazwyczaj 
drogą krwawych rewolucji i prowadzi do zniszczenia kultury, wchłonięcia jej przez 
inną; albo stopniowa ewolucja, której podlegają wszystkie systemy kultury. W tym 
drugim przypadku tożsamość kultury nie zmienia się, chociaż może dochodzić do jej 
czasowej dezintegracji wskutek dużego natężenia zmian191.

W społeczeństwach przednowoczesnych, o dużym stopniu analfabetyzmu, roz-
wój kultury praktycznie był tożsamy z rozwojem elit intelektualnych. Stanowiły one 
hermetyczne grupy, a ich wpływy ograniczały się do zamkniętego, wąskiego krę-
gu odbiorców. Szyickie duchowieństwo jako jedyne przekazywało kody kulturowe 
wszystkim warstwom społecznym192, ale już poeci na dworze szacha czy bractwa 
sufi ckie ograniczały się do własnych kręgów. 

188 B. Jegorow, Słowianofi lstwo, okcydentalizm, kulturologia [w:] J. Łotman, Semiotyka dziejów Rosji, 
wybór i przekład B. Żyłko, Łódź 1993.

189 Szerzej o problemie zob. Ю.М. Лотман, Повторяемость и уникальность в механизме культуры 
[w:] Ю.М. Лотман, Семиотика и типология русской культуры, „Искусство СПБ”, Санкт-Петербург 
2002.

190 J. Łotman, Uniwersum umysłu, s. 39.
191 Por. K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, s. 244.
192 W okresie przedislamskim byli to kapłani zoroastryjscy, a od VII wieku n.e. sferę kształtowania 

i przekazywania obrazów świata zdominowało muzułmańskie duchowieństwo.
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Zaistnienie nowej inteligencji na scenie społeczno-politycznej, w drugiej połowie 
XIX wieku spowodowało znaczące zmiany w zakresie semiosfery. Stanowiąc odpo-
wiedź na potrzeby społeczne i sytuację polityczną, inteligencja podjęła próbę wpa-
sowania nowych treści kulturowych w ramy rodzimej kultury. Ze względu na fakt, 
że w wieku XIX irańska inteligencja dążyła do stworzenia narzędzi konsolida-
cji wszystkich warstw i klas społecznych w naród, jej zadaniem stało się także 
rozpowszechnienie nowego modelu świata – idealnego i wyobrażonego, mają-
cego zaistnieć w niedalekiej przyszłości – na całe społeczeństwo. Było to zada-
nie, którego wcześniej nie podjęła się żadna z grup irańskiej elity intelektualnej. 
Uogólniając, można stwierdzić, że w początkowych stadiach swego istnienia nowa 
inteligencja – związana z procesem modernizacji i kształtowania się narodu – jako 
nieliczna grupa ludzi wykształconych, o wpływowej pozycji społecznej, zdobywa 
uprzywilejowaną rolę w kształtowaniu kultury, dyktuje wzory postaw i zachowań. 
Rozpowszechnianie zdobyczy kultury: odkryć technicznych, idei jest wpisane w etos 
inteligencji. Ma ona nie tylko przechowywać i wyrazić wartości, lecz przede wszyst-
kim – przekazać je pozostałym grupom społecznym, dotąd wyłączonym z obszaru 
świadomego oddziaływania elit intelektualnych. Proces ma charakter stopniowy: od 
warstwy najbardziej uprzywilejowanej pod względem dostępu do instytucji eduka-
cyjnych i posiadanych wpływów społecznych oraz politycznych do warstwy średniej 
i warstw najniższych. 

Poszukiwania szczególnej aktywności inteligencji koncentrowałyby się na granicy 
systemów kulturowych: Persji i Europy, Persji i Rosji oraz wewnętrznych systemów 
semiotycznych: kultury wyższych warstw i ludu, sfery sakralnej i świeckiej, szariatu 
i konstytucji, absolutyzmu i demokracji, itp. Będą obejmowały całe spektrum kodów 
kulturowych, ukrytych pod pojęciami: lud, naród, prawo, sprawiedliwość.

Rola inteligencji wyraża się w porządkowaniu zjawisk kulturowych poprzez uj-
mowanie ich w teksty. Struktura tekstów literackich, ich język i składnia nie będą 
przedmiotem naszych rozważań, warto jednak podkreślić związek między rangą 
przypisywaną tekstom w kulturze a typem kultury. Istniejącą opozycję między kul-
turami pierwotnymi – stabilnymi, z dużą tendencją do petryfi kacji systemu znaków 
– a nowoczesnymi, które powstały wskutek rewolucji przemysłowej na Zachodzie 
Europy, Łotman odczytał jako przeciwstawienie kultury tekstualnej (zorientowanej 
na tekst) i funkcjonalnej (zorientowanej na skutek). Pierwsze są stabilne, ponieważ 
zachowują trwałą hierarchię tekstów pozostawionych przez przodków, a zawarty 
w przekazie głęboki sens dostępny jest jedynie wtajemniczonym. Ten typ kultury 
pojmuje siebie jako strażniczkę tradycji193. W Iranie do takich tekstów zaliczymy 
Koran i hadisy, a także zrytualizowaną opowieść-misterium o śmierci Alego i jego 
wyznawców w bitwie pod Kerbelą. Stanowi ona przeciwieństwo kultury funkcjo-
nalnej, która „redukuje tekst do jego znaczenia dosłownego, a samą siebie postrzega 
jako powstałą od „zera” i gromadzącą stopniowo momenty „prawdy”, jest to kultura 
zorientowana na przyszłość, mająca dopiero osiągnąć swoją pełnię”194. 

193 K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, s. 210.
194 Tamże.
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Teksty powstają a posteriori; dowodzą, że zaistniałe procesy zostały przyjęte do 
świadomości kultury poprzez jej elitę intelektualną i że podjęto próbę ich uporządko-
wania. Teksty są wtórne wobec czynników pozasystemowych: struktury społecznej 
i politycznej, w obrębie których zmiany powodują przepuszczalność granicy semio-
sfery i absorbowanie obcych znaków. Jak zauważyła Rosner, „chodzi tu o samoświa-
domość kultury i rozpoznanie systemu jako podlegającego zmianom przez posługu-
jącą się nim zbiorowość”195. Ze względu na fakt, że samoświadomość kultury jest 
dziełem inteligencji, to inteligencja nie tylko ustala wzory wpływów i rodzimości, 
lecz także dokonuje przekładu obcej kultury na język własnej kultury. Pomijając 
szczegółowy opis procesu, wspomnimy jedynie, że obfi tuje on w niebezpieczeństwa 
zafałszowania treści przekazu. W „przekładzie” istotne są zarówno intencje „tłuma-
cza”, jak też jego znajomość obcej kultury i zanurzenie w rodzimym systemie znaków, 
pozwalające na prawidłowe odczytanie symboli i ich desygnatów. Mamy do czynienia 
z procesami komunikacji i dialogu, a także uzgadniania znaczeń, gdyż w procesie 
przekładu bierze udział kilka grup. Jakkolwiek wpisują się one we wspólną przestrzeń 
semiotyczną, dzięki znajomości języka narodowego (w Iranie były to arabski i perski, 
obecne w programach edukacji w maktabach i madrasach), wtórne systemy modelu-
jące, którymi się posługują, powodują przesunięcie akcentów znaczeniowych. Przy 
rozróżnieniu na centrum i peryferie to, co dla jednych jest w centrum, na przykład 
religia, dla innych znajduje się na peryferiach, podczas gdy centralne miejsce zajmuje 
nauka. Podstawowy schemat przekładu wyglądałby następująco196:

1. Uczestnicy dialogu dążą do maksymalnego zbliżenia kodów, przekład jest do-
słowny.

2. Odbiorca otrzymuje nowy tekst w znanym wcześniej języku (np. zachodnioeu-
ropejskie „nation” i „constitution” przetłumaczone na perskie „mellat” i „maszrute”). 
W tym kształcie tekst jest przekazywany, ale nie przetransformowany, tzn. przekaza-
ne zostaje pojęcie, ale treść już nie. W rezultacie obcy kulturowo tekst odczytuje się 
za pomocą rodzimego klucza interpretacyjnego, co musi prowadzić do wypaczenia 
jego pierwotnego znaczenia.

3. W świadomości kultury dochodzi do nagromadzenia nieprzełożonych tekstów.
4. Następuje szybka transformacja wewnętrznej semiotycznej budowy kultury 

przyjmującej i gwałtowne przyśpieszenie procesów rozwojowych. W systemie na-
rasta chaos, zwiększa się ilość opozycji binarnych i kultura zaczyna zmierzać w kie-
runku „eksplozji”.

Narodziny inteligencji prowokują pytanie o „życiową siłę” kultury. Jeśli zakła-
damy, że inteligencja rodzi się w momencie, gdy starej strukturze kultury zagraża 
petryfi kacja a rodzime elity wykształcone nie są dość kompetentne, aby temu zapo-
biec, a dodatkowo pojawia się konieczność ustalenia wzorów rodzimości i wpływów 
w sytuacji, gdy zmiany są gwałtowne, to problemem, który należy rozważyć, jest 
kwestia zachowania spójności kodu semiotycznego. Elan vital kultury jest pochod-
ną spójności oraz różnorodności systemu znaków; im bardziej spójna i różnorodna 

195 Tamże, s. 245.
196 Por. tamże, s. 245–246.
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struktura, tym większa „siła życiowa”. Rozkład i scalanie struktury semiotycznej to 
domena warstw wykształconych, nie bez powodu nazwanych „kulturotwórczymi”. 
Ich zadaniem jest wpasowanie nowych elementów w istniejący schemat i rozpo-
wszechnianie nowych kodów komunikacyjnych. W Persji w wieku XIX mamy do 
czynienia z dwiema, wewnętrznie zróżnicowanymi grupami, czynnie zaangażowa-
nymi w kształtowanie kultury i zdeterminowanymi do wywołania mimezis – naśla-
downictwa: to świecka inteligencja i szyickie duchowieństwo.

Jednym z podstawowych fi larów każdej kultury, a zarazem rezerwuarem funda-
mentalnych symboli i ich desygnatów, jest religia. Jurij Łotman określił religię mia-
nem „głębokiej struktury kultury” ze względu na fakt, że odgrywa ona podstawową 
rolę w kształtowaniu struktury semiotycznej i tworzeniu wspólnego systemu znaków 
dla członków społeczeństwa197. Religia gwarantuje stabilność modelu kulturowego, 
sytuując reprezentantów kultury w ramach spójnego systemu interpretacyjnego. 

W Iranie, podobnie jak w innych krajach, „Religia (...) dostarczyła zasobu sym-
bolicznych pojęć, których ludzie mogą używać, aby stworzyć zrozumiały świat”198. 
Do form szyickiego islamu, konstytuujących symboliczne struktury, Fischer zaliczył: 
kazania, misteria ta’zije199, program madras i debaty, stanowiące nieodłączny ele-
ment programu szkół religijnych, i podkreślił, że: „W takim ujęciu islam nie jest 
zbiorem doktryn. (...) To język, używany na różne sposoby, przez różnych aktorów 
po to, aby przekonać słuchaczy, wywierać wpływ na sytuację, osiągnąć doskonałość, 
zdobyć kontrolę czy pozycję polityczną”200. Właściwe odczytywanie symboli wyma-
ga znajomości ich ram interpretacyjnych, dlatego nieodzowna jest krótka charaktery-
styka islamu szyickiego201.

Fischer wymienił cztery style wykorzystania szyizmu: jako popularnej religii 
wsi i bazaru, jako podstawę programu szyickich szkół, w których kształci się lide-
rów religijnych, jako mityczną kontrkulturę wobec sufi zmu oraz jako etykę religij-
ną wyższych klas202. Przedmiotem naszego zainteresowania są dwa pierwsze style, 
które uznajemy za najbardziej żywotne w czasach panowania dynastii Kadżarów 
(1797–1924). Najbogatszym źródłem symboli i kluczem do ich interpretacji jest hi-
storia następcy proroka Mohammada, Alego, oraz bitwy pod Kerbelą, w czasie której 
zginął Hosejn. Dostarcza ona wzorców postępowania dla wierzącego muzułmanina 
i dla przywódcy społeczności. Przynosi też odpowiedzi na pytania o zasady kierujące 

197 J. Łotman, Semiotyka dziejów Rosji, przekł. B. Żyłko, Łódź 1993, s. 23.
198 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. X.
199 Ta’zije – „cykl dramatów, zogniskowanych tematycznie wokół męczeństwa imamów, szczególnie 

imama Husajna, którego nieliczne siły zostały zmasakrowane w Iraku przez armię umajjadzkiego kalifa 
Jazyda. (...) W trakcie ich trwania mogą się uzewnętrzniać rozmaite uczucia osobiste i wątki polityczne 
widowni złożonej z mężczyzn, kobiet i dzieci. (...) wielu widzów, zwłaszcza w okresie politycznego nie-
zadowolenia, znajduje w przedstawianych w ta’zije historiach o imamie Husajnie i Alim wzorce słusznej 
walki z niesprawiedliwymi tyranami...”. Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 171.

200 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 4.
201 Charakterystyka przedstawiona za: M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, 

s. 12–32.
202 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 4.



57

życiem rodziny, społeczności, państwa i pojedynczego człowieka. Poprzez przeciw-
stawienie postaci Alego i Abu Bakra oraz opis smutnych konsekwencji rządów tego 
drugiego wskazuje ona na cechy dobrego przywódcy i cel ziemskiej egzystencji czło-
wieka. A oto jej treść:

Po śmierci proroka Mohammada przywództwo nad muzułmańską społecznością 
(ummą)203 miało przejść w ręce jego kuzyna i zięcia Alego, co znajduje sześciokrotne 
potwierdzenie w przekazie204. Oponentem Alego był Abu Bakr, teść proroka i ojciec 
jego najmłodszej żony, Aiszy. Zgodnie z prawem plemiennym Abu Bakrowi, jako 
najstarszemu męskiemu potomkowi klanu, przysługiwało pierwszeństwo w kandy-
dowaniu do roli przywódcy po śmierci Mohammada. Ali, dla zachowania integralno-
ści ummy, wycofał się z życia politycznego, służąc radą jedynie, kiedy go o to pro-
szono. Abu Bakr domagał się jednak od Alego publicznej deklaracji posłuszeństwa 
oraz potwierdzenia, iż Ali zrzeka się sukcesji po Mohammadzie. Ali gotów był to 
uczynić, jednak wmieszała się żona, Fatima, czynnie znieważona przez Abu Bakra, 
gdy ten przyszedł do domu Alego przedstawić swoje żądania. Fischer podkreślił, że 
Abu Bakr nie został zobrazowany jako człowiek z gruntu zły, lecz raczej jako ten, 
który nie posiada wystarczającej wiedzy o prawach islamu, wskutek czego podejmu-
je błędne decyzje; niezdolny do właściwego osądu nie nadaje się na przywódcę spo-
łeczności205. Obrazu niekompetentnego przywódcy dopełnia w historii postać Omara, 
który został następcą Abu Bakra. Omar zginał wskutek zabójstwa dokonanego przez 
Persa Firuza, niewolnika, któremu Arabowie odebrali jego majątek. Po śmierci Oma-
ra o przywództwo nad ummą ubiegało się dwóch kandydatów: Ali i Utman. W opi-
sie wyborów gotowość Alego do zachowania wierności wobec wiarygodnych źródeł 
przekazu: Koranu i spuścizny proroka Mohammada, została podkreślona przez prze-
ciwstawienie jej deklaracji Utmana, który oświadczył, że będzie postępował zgodnie 
z zasadami zawartymi w Koranie oraz tymi, przekazanymi przez Mohammada, Abu 
Bakra i Omara – tym samym potwierdził skłonność do dowolnej i często błędnej 
interpretacji przekazu. Na nieszczęście ummy to Utman został wybrany na następcę 
Omara. Skutki rządów kalifów dały o sobie znać w postaci szerzących się konfl iktów. 
Utman zginął w zamachu, który jednocześnie wydźwignął Alego na pozycję przy-
wódcy i skomplikował jego sytuację. Umma była bardzo osłabiona wskutek nieudol-
nych rządów, poza tym Aisza i Mu’awija domagali się zemsty na zabójcach Utmana, 
czego Ali nie mógł uczynić, gdyż dzięki nim został przywódcą. Konfl ikt zbrojny był 
nieunikniony; chociaż oddziały Aiszy zostały pokonane, z Mu’awiją Ali musiał ne-
gocjować. Z kolei zwolennicy Alego, oburzeni faktem podjęcia rozmów, postanowili 
zgładzić Alego, Mu’awiję i zaufanego służącego Mu’awiji, kładąc tym samym kres 
walce i dając sobie szansę na rozpoczęcie życia zgodnego z zasadami Koranu.

Motyw zabójstwa ma tutaj podwójny wymiar tragiczny: morderca popełnia swój 
czyn w imię szansy na życie ummy zgodne z zasadami religii i Ali również przygo-
towuje się na śmierć, aby dowieść podstawowej zasady islamu: poddania się woli 

203 Etymologia i znaczenie słowa umma zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, „Dialog” 
1998, nr 1, s. 23.

204 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 13–14.
205 Por. tamże, s. 15.
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Boga206. Przekaz o życiu i śmierci Alego jest opowieścią o tym, jak żyć i umierać we 
właściwy sposób. W swej najgłębszej warstwie przekazuje podstawowy dla kultury 
muzułmańskiej wzorzec antropologiczny. Zabójca wypowiada słowa o tym, że los 
każdego człowieka jest zadany przez Boga i nie ma przed nim ucieczki: „Ali zapytał 
Ibn Muljama, czy był takim złym imamem, a Ibn Muljam, zakłopotany, wykrzyknął, 
że Bóg stworzył go dla piekła; czy ktokolwiek mógłby zmienić jego los, tak aby po-
szedł do nieba?”207. Paradoks wyraża się w fakcie, że i Ali, i Ibn Muljam wykazują się 
pokorą wobec przeznaczonego im losu. Człowieczeństwo jednego i drugiego zostaje 
potwierdzone we wspólnej modlitwie chwilę przed tym, jak Ibn Muljam zada Alemu 
śmiertelny cios.

Historia Alego zawiera wzorzec etyczny, który może prowadzić do relatywizacji 
prawdy. Zabójca Omara, Pers Firuz, wybiegając z młyna, w którym dokonał zabój-
stwa, został dostrzeżony przez siedzącego w pobliżu Alego. Ten natychmiast pod-
niósł się i usiadł w innym miejscu, tak, aby nie skłamać, gdy ktoś zapyta go o Firuza. 
Na pytanie, czy widział kogoś niedawno, Ali odparł: „Odkąd siedzę w tym miejscu, 
nikogo takiego nie widziałem”. Następnie udzielił rady Firuzowi, aby ten wrócił do 
rodzinnego miasta, Kaszanu, i za pomocą specjalnej modlitwy błyskawicznie pomógł 
mu pokonać odległość, którą normalnie przebywa się miesiącami. Fischer potwier-
dził swoisty pragmatyzm w rozróżnianiu prawdy i nieprawdy: „Cokolwiek robi się 
dla dobra społeczeństwa, ma to większą wartość niż absolutna prawda, wypowiadana 
bez względu na konsekwencje. (...) Ceni się raczej ludzki pragmatyzm niż bezosobo-
wy i zracjonalizowany system tego, co właściwe i niewłaściwe”208.

W historii życia Alego najbardziej została wyeksponowana kwestia cech osobo-
wych dobrego przywódcy, takich jak: znajomość islamskiego prawa, odwaga w bi-
twie, wielkoduszność i sprawiedliwość. Podkreśla się też jego skromność, fakt, że 
ubierał się biednie, podróżował na osiołku, jadał suchy chleb, aby nie budzić za-
zdrości wśród pozostałych członków społeczności swoją pozycją i związanymi z nią 
przywilejami. „Tragedia śmierci Alego wyraziła się w fakcie, że później już nie było 
sprawiedliwych rządów”209 , co implikuje tragizm ziemskiej egzystencji. 

Drugim źródłem semiotycznego kodu szyizmu i jego ram interpretacyjnych jest 
historia następcy Alego, Hosejna, i bitwa pod Kerbelą – nazwane przez Fischera „pa-
radygmatem Kerbeli”210. W czasach szacha Naser ad-Dina nastąpił rozkwit ta’azije, 
co niewątpliwie miało przyczyny w sferze społecznej i politycznej211. Po śmierci 
Alego niekwestionowanym kalifem został Mu’awija (rządził w latach 40–60 hidżry 
[662–682]). Starszy syn Alego, Hasan, był zbyt słaby, aby podjąć się kierowania 

206 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 109.
207 Cyt. za: M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 18.
208 Tamże, s. 17.
209 Tamże, s. 19.
210 Tamże, s. 21.
211 Historyczne korzenie ta’zije są niejasne, datuje się je na początki czasów Safawidów. Era Kadżarów, 

a zwłaszcza panowanie Naser ad-Dina Szacha było niewątpliwie okresem największego rozkwitu ta’zije. 
Por. H. Algar, Religious Forces in Eighteenth and Nineteenth Century Iran [w:] The Cambridge History 
of Iran, ed. By P. Avery, G. Hambly, Ch. Melville, Cambridge 1991, t. 7, s. 725.
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ummą. Porozumiał się z Mu’awiją, otrzymał pensję i osiedlił się w Medynie. Zgodnie 
z umową, po śmierci Mu’awiji urząd kalifa miał wrócić do rodziny proroka. Jednak 
umowa została pogwałcona: Mu’awija kazał otruć Hasana i jeszcze za życia mia-
nował następcą na urząd swojego syna, Jazyda. Drugi syn Alego, Hosejn, odmó-
wił uznania Jazyda i chociaż Mu’awija zignorował ten fakt, Jazyd domagał się, aby 
Hosejn przyrzekł mu posłuszeństwo. Pragnąc pozbyć się potencjalnego konkurenta, 
Jazyd zaplanował zamordowanie go w czasie pielgrzymki do Mekki. W tym samym 
czasie Hosejn otrzymał z Kufy, w południowym Iraku, prośbę o przybycie i pomoc 
w powstaniu przeciwko tyranii Jazyda. Dla uniknięcia rozlewu krwi Hosejn skró-
cił pielgrzymkę, zwolnił współwyznawców z lojalności wobec siebie i z najbliższą 
rodziną oraz 72 osobami wyruszył do Kufy. Okazało się jednak, że Jazyd dotarł do 
Kufy wcześniej, przekupił jej mieszkańców i nadchodzący Hosejn wpadł w pułapkę. 
Zmuszono go do obozowania na pustyni, odmówiono dostępu do wody, co samo 
w sobie jest poczytywane za akt niespotykanego barbarzyństwa, a 10 dnia miesiąca 
moharram212 rozegrała się bitwa, z której ocalały tylko dwie osoby. Ciała zabitych 
zostały zbezczeszczone, kobiety wzięte do niewoli, a głowę Hosejna Jazyd rozkazał 
przywieźć sobie do Damaszku.

W tej tragicznej historii nacisk został położony na niewyobrażalne barbarzyń-
stwo Jazyda oraz okrucieństwo, z jakim rozprawił się z Hosejnem i jego rodziną, 
nie oszczędzając niemowląt: „Szczegóły podkreślają znaczenie tyranii Jazyda i desa-
kralizację świętego i właściwego porządku życia i islamu. Jazyd nie tylko był uzur-
patorem i tyranem, ale podjął próbę zbezczeszczenia pielgrzymki, naruszył czas 
modlitwy wspólnoty (piątkowe popołudnie) i jeden po drugim zniszczył wszystkie 
elementy cywilizowanego życia: wody, należącej do elementarnych potrzeb, której 
według kodeksu pustynnego nigdy nie odmawia się spragnionemu człowiekowi, od-
mówiono nie tylko wojownikom, ale też kobietom i dzieciom, trzej nieletni synowie 
Hosejna zostali ścięci (niemowlę Ali Asqar, pięcioletni Dża’far i dwunastoletni Ali 
Akbar)”213. Obfi tująca w przerażające szczegóły historia, odtwarzana w misteriach 
podczas miesiąca moharram, w czytaniach āchundów214 i kazaniach jest narzędziem 
katharsis oraz swoistym wyznaniem wiary. Jednocześnie akt jej odtwarzania stanowi 
dowód na żywotność tradycyjnej struktury semiotycznej, która została przechowana 
w islamie. 

212 Moharram – pierwszy miesiąc muzułmańskiego kalendarza księżycowego. Rok według tego 
kalendarza składa się z dwunastu miesięcy odmierzanych od jednej pełni księżyca do kolejnej. Każdy 
miesiąc trwa 29 lub 30 dni, dlatego też rok liczony według kalendarza księżycowego ma 354 dni, a nie 
365, jak to jest w kalendarzu słonecznym. Z powodu dużej zmienności kalendarza księżycowego używany 
jest również kalendarz słoneczny. Por. hasło: Islamic Calendar, The Oxford Encyclopedia of the Modern 
Islamic World, ed. John L. Esposito, t. 2, s. 300–301. Dzień nowego roku według kalendarza księżycowego 
jest ruchomy. Przeliczanie dat na kalendarz gregoriański por. Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. 
Рубинчик, t. 2, s. 789.

213 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 19–20.
214 Āchund, podobnie jak rouzechān – muzułmański duchowny niższego szczebla. 
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Fischer zwrócił uwagę na odmienność tego klucza, jakiego dostarcza historia 
o życiu Alego i bitwie pod Kerbelą muzułmanom szyitom od przekazu sunnitów215. 
Dla sunnitów Abu Bakr, Omar i Mu’awija byli dobrymi kalifami ze względu na ich 
umiejętność strategicznego myślenia i zapanowania nad różnymi tendencjami od-
środkowymi, a ich wybór był przeprowadzony zgodnie z obowiązującą tradycją. 
Przedstawiani są oni nie jako uzurpatorzy, lecz jako dobrzy stratedzy i przywódcy, 
zdolni do wymuszenia posłuchu. Kontekstu dostarcza nie wierność tradycji, lecz sy-
tuacja polityczna i ekonomiczna: kontrolowanie centrów handlowych. Nacisk po-
łożony został na kwestie praktyczne, „z tego świata”. Z punktu widzenia sunnitów 
historia Alego jest opowieścią o walce różnych frakcji politycznych, dla szyitów jest 
ona „dramatem wiary”216. Taki właśnie jej sens odsłania się w misteriach ta’zije: 
„Wierzący poprzez akt modlitwy (ebādat) stają się świadkami (szāhedā) metafi -
zycznej, ukrytej (qā’eb) rzeczywistości”217. Modlitwą jest każde działanie zgodne 
z prawami islamu, składanie jałmużny w każdej z jej postaci, podążanie za dobrem 
i unikanie zła, obrona wiary i unikanie grzechu, odpowiednie używanie słowa, tak, 
aby szerzyć wiarę; świadek staje się męczennikiem tak jak Ali, który zginął, dając 
świadectwo wierze218.

Historia Alego i paradygmat Kerbeli pozwalają zakładać, że charakterystyczne 
z punktu widzenia semiotyki kultury ujęcia binarne i postrzeganie świata oraz opis 
mechanizmów kultury w postaci szeregu par opozycji są uprawnione w odniesieniu 
do kultury Iranu219. 

Nie należy też zapominać, że istniało inne, bogate źródło idei władcy i władzy, 
a była nim perska tradycja ustna i pisana, sięgająca swymi korzeniami okresu przed-
muzułmańskiego220.

Transformacja kodów semiotycznych zachodziła pod wpływem wyzwania ze 
strony zachodniej nauki i techniki, modernizacji i sekularyzacji oraz zmian w świa-
domości wykształconej elity, wywołanych powstawaniem nowoczesnych placówek 
edukacyjnych, kształceniem za granicą i zmianami w obrębie struktury społecznej 
– zwłaszcza pod koniec XIX wieku. 

Inteligencja jako grupa społeczna, powstająca w określonym kontekście kulturo-
wo-historycznym, posiadała pole wartości wynikające z tego kontekstu. Tożsamość 
inteligencji z rodzimą kulturą była potwierdzana przez jej przedstawicieli poprzez 
odwoływanie się do klasycznych dzieł literackich oraz prac fi lozofów, przywoływa-

215 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 21–24. Por. także: J. Danecki, Podstawowe 
wiadomości o islamie, t. 1, s. 268–277.

216 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 25.
217 Tamże.
218 Tamże, s. 25–26.
219 Paradygmat binarności został sformułowany dużo wcześniej, około XV wieku p.n.e., w Zoroastry-

zmie, jako walka dwóch antagonistycznych bóstw: Ahura Mazdy – boga Dobra i Prawdy oraz Arymana 
– boga Zła i Fałszu. Por. A. Krasnowolska, Epos perski i jego polski przekład [w:] Abolqasem Ferdousi, 
Księga Królewska „Szahname”, przekł. W. Dulęba, wstęp, przypisy, opracowanie fi lologiczne i literackie 
A. Krasnowolska, Kraków 2004, t. I, s. XII–XIII.

220 Zob. Abolqasem Ferdousi, Księga Królewska „Szahname”.
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nie okresów przedmuzułmańskiej świetności Iranu. Ale jednocześnie na etos inteli-
gencji składały się nowe wartości, alternatywne do tradycyjnych: postęp, wolność. 
Niekiedy dochodziło do nieuświadamianej i niezamierzonej fuzji „rodzimego” z „ob-
cym”. W dziewiętnastowiecznej historii Iranu wydarzenia takie jak protest tytoniowy 
(1891–1892) i Rewolucja Konstytucyjna (1905–1911) dowodziły, że grupy nowej in-
teligencji świeckiej i duchowieństwa znalazły się we wspólnym polu semiotycznym. 
Wydarzenia o charakterze ekonomicznym i politycznym uzyskały konotację religijną 
(dżihad). Przymierze środowisk świeckich i duchownych, także w czasie Rewolucji 
Konstytucyjnej, można rozpatrywać w kategoriach przenikania się, czy nawet nakła-
dania, struktur symbolicznych, z zastrzeżeniem, że odczytanie symboli było różne.

Najlepiej rozpoznawane zjawiska, tworzące opozycyjne pary to:
– tradycja (sonnat) – modernizacja (tadżaddodchāhi)
– państwo (doulat) – lud (mellat)
– konstytucjonalizm (maszrutijat) – prawo szariatu (maszru’e)
– prawo świeckie (qānun) – prawo religijne (szariat)
– konstytucja (maszrute) – despotyzm/absolutyzm (estebdād/motlaqijat).
Początki nowoczesnego dyskursu na temat narodu i nacji pojawiły się w cza-

sach szacha Naser ad-Dina (1848–1896). Istotnym problemem był wówczas brak 
jednoznacznych perskich terminów na określenie „narodu” w nowoczesnym ujęciu 
i odróżnienie go od „ludu”. Wśród słów bliskoznacznych dla angielskich teminów 
„nation”, „nationalism” Gheissari wymienił: mihān, watan, keszwar, mellat, qoum, 
umma oraz mihāni, watani, melli; objaśniając, że: „Mihān, watan i keszwar znaczą 
rodzimy kraj czy ojczyznę i określają przestrzeń geografi czną; mihāni i watani mogą 
być uznane za odpowiednik słowa patriotyczny. Keszwar odnosi się do kraju o okre-
ślonym terytorium. Mellat odnosi się do ogółu ludzi, którzy zamieszkują ojczyznę, 
z wyjątkiem tych, którzy są na służbie państwowej (doulat)”221. Podział mieszkańców 
państwa na grupę „mellat” i „doulat” antycypował podział społeczeństwa i napięcie 
między „ludem” i „państwem”. Nasuwa się porównanie z podobnym rozgranicze-
niem na „pospólstwo” i „warstwę służebną” poddanych państwa carów, istniejącym 
od wieku XVII praktycznie do zniesienia pańszczyzny w roku 1861222. Pod pojęciem 
państwa rozumiane były warstwy wyższe i często utożsamiano je z despotyzmem i in-
teresem ofi cjalnej władzy. W ten sposób w samą strukturę społeczną został wpisany 
antagonizm i kolejna opozycja binarna: warstwy wyższe – warstwy niższe oraz analo-
gicznie: wyzyskujący – wyzyskiwani. Inteligencja podjęła się zadania przekształcenia 
ludu w naród, który posiada swoje państwo; wówczas lud stałby się podmiotem, a nie 
przedmiotem działań politycznych. Sprzeciw inteligencji wobec władzy politycznej 
nie był buntem przeciwko państwu jako takiemu, lecz jawił się jako bunt przeciw de-
spotyzmowi – traktowaniu państwa w kategoriach własności panującego.

Podział na „państwo” i „lud” był żywotny jeszcze na początku XX wieku. Jak 
zauważył Erwand Abrahamian, pierwsza generacja inteligencji walcząca o uchwa-
lenie konstytucji postrzegała historię Iranu przez pryzmat dwóch antagonistycznych 

221 Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 20.
222 J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Gdańsk 1994.
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elementów: skorumpowanej władzy (doulat) i uciskanego ludu (mellat). Podczas 
posiedzenia Pierwszego Madżlesu (1906–1907) „dwudziestu deputowanych opisało 
społeczeństwo jako złożone z rządzącej elity (doulat) i ludu (mellat). Tylko dwóch 
deputowanych postrzegało je jako podzielone na klasy (tabaqāt). Słowo „klasa” (ta-
baqe) było wówczas używane mało precyzyjnie – w kontekście prawa wyborczego 
– na określenie różnych kategorii społecznych, zarówno religijnych mniejszości, jak 
również sześciu warstw społecznych: książąt (szahzādegān), arystokracji (aszrāf) 
i szlachty (a’jān), duchowieństwa (ulamā), kupców (todżdżar), członków cechów 
(asnaf) i właścicieli ziemskich (malekin)”223. 

W wieku XIX zostały zapoczątkowane wszystkie zjawiska obecne w wieku XX 
jako problemy do rozwiązania. Tendencje modernizacyjne zaistniały w opozycji do 
tradycjonalizmu rozumianego jako ustalony system pojęć i wyobrażeń, reprezenta-
tywnych dla struktury politycznej i społecznej oraz dla kultury. Zderzenie szeroko 
rozumianej modernizacji z równie szeroko pojmowanym tradycjonalizmem zrodziło 
szereg kolejnych par opozycji. Etap ten, jakkolwiek nieunikniony w procesie ewolu-
cji kultury i w rozwoju samej inteligencji, w kolejnej fazie mógł przynieść albo prze-
zwyciężenie sprzeczności i ich syntezę (oczywiście, nie na zasadzie fuzji wszystkich 
elementów składowych, lecz poprzez wypracowanie wspólnego zbioru kompatybil-
nych elementów jednego i drugiego składnika opozycyjnej pary), albo wzmocnienie 
opozycji i walkę bez prób osiągnięcia kompromisu.

1.6. Geneza pierwszego pokolenia rouszanfekri 

Pokolenie224 będziemy traktować jako grupę ludzi, ukształtowanych przez podob-
ne warunki historyczne, społeczne, polityczne i kulturowe225. Istotny dla zaistnienia 
poszczególnych generacji jest fakt „przeżycia pokoleniowego” – wydarzenia, któ-
re spaja członków pokolenia w całość226. Formacje w granicach jednego pokolenia 
wyróżniamy na podstawie odmiennych postaw światopoglądowych i różnej inter-
pretacji wydarzeń wspólnych dla całego pokolenia. Mohammad Qezelsofl  przyjął, 
że pokolenia inteligencji pojawiają się w okresach przejściowych między epokami, 
na ich granicy, w czasach pełnych zamętu i niepokojów społeczno-politycznych227. 
Zadaniem inteligencji jest doprowadzenie do wykrystalizowania się nowych struktur 
społecznych. 

Qezelsofl  stoi na stanowisku, że można wyznaczyć początek i koniec pokole-
nia w tych epokach, w których inteligencja w sposób szczególny zaznacza swoją 
obecność, chociaż nie da się powiązać okresu historycznego wyłącznie z jednym 
pokoleniem, ponieważ żyją i działają przedstawiciele poprzednich pokoleń. W tym 

223 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 10.
224 Szczegółowe opracowanie zagadnienia pokoleń i kryteriów wyróżniających zob. L. Liburska, 

Kultura i inteligencja rosyjska..., s. 27–32.
225 Por. K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1987, s. 61.
226 Tamże, s. 61.
227 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 181.
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miejscu warto zauważyć, że w przypadku inteligencji należy mówić raczej o forma-
cjach w ramach czasowych epoki niż o pokoleniu jako takim, gdyż to właśnie walka 
między formacjami prowadzi do wykrystalizowania się takich, a nie innych struktur 
społecznych, żywotność jednej z formacji (a może ich być kilka) sprawia, że postu-
lowane przez nią idee i rozwiązania rysują się jako nurt dominujący. Jak zauważyła 
Lidia Liburska228, w klasycznym układzie następstwo pokoleń wygląda następująco: 
„u góry pokład pokolenia górującego, niżej pokład pokolenia, które w poprzednim 
okresie wiodło prym, niżej jeszcze resztki pokolenia zaprzeszłego. I pośród tego li-
nie samotnych prekursorów, jakie wyjdą kiedyś na powierzchnię, oraz warstw dążeń 
i grup, które nigdy nie wyjdą ze stanu przytłumienia”229. Dominujące idee i postulaty 
zostają do pewnego stopnia przetransformowane wskutek zmagania się systemów 
ideowo-fi lozofi cznych różnych grup.

Obraz irańskiej inteligencji i procesu jej ewolucji zależy od tego, w jakiej epoce 
umiejscowimy jej genezę, w jaki sposób objaśnimy przyczyny konfl iktów między 
formacjami i pokoleniami. Z wymienionych wyżej elementów najistotniejszym jest 
kontekst, który określa wyzwania postawione inteligencji i determinuje jej charakter.

Reformatorzy, których postacie mogą zostać uznane za pierwowzory irańskiej 
inteligencji230, zaczęli się pojawiać za panowania Aqā Mohammada-chāna (1779–
–1797), pierwszego przedstawiciela dynastii Kadżarów i pierwszego, któremu 
od czasów Safawidów udało się scentralizować Iran231. Ich pojawienie się należy 
łączyć z takimi procesami w Iranie, jak dążenie do modernizacji armii i gospodarki, 
wzmożone kontakty z Europą i wyjazdy stypendystów, rozwój nowoczesnej eduka-
cji oraz wpływ tradycji wolnomularskich. Pierwszym wyzwaniem dla irańskiej elity 
wykształconej była modernizacja. Na początku XIX wieku, po przegranych woj-
nach z Rosją modernizacja oznaczała przede wszystkim rozwój techniczny, głównie 
dziedzin związanych z wojskiem. Zwolennicy modernizacji pojawili się wśród osób 
związanych z ofi cjalną władzą i wśród dyplomatów podróżujących do Indii, Tur-
cji Osmańskiej, Rosji i Europy. Byli to Mirzā Asgar-chān Orumi Afszar, Mirzā Abu 
al-Hasan-chān Szirāzi (Ilczi – poseł), Mirzā Dża’far-chān Moszir ad-Doule, Mirzā 
Hosejn-chān Moszir ad-Doule (Sepahsalār – dowódca wojsk), Mirzā Jusuf-chān 
Mostaszār ad-Doule, Mirzā Malkom-chān Nezām ad-Doule, Abbas Mirzā i inni. 
Elita intelektualna obejmowała dwie podgrupy: część tradycyjnej elity, powiąza-
ną z władzą, która próbowała odbudować i umocnić dworską tradycję i literaturę, 

228 L. Liburska, Kultura i inteligencja rosyjska..., s. 32.
229 K. Wyka, Pokolenia literackie, s. 104.
230 W tym czasie nie istniała jeszcze w Iranie inteligencja nowego typu: „Tak więc irańskie dążenie 

modernizacyjne, jako nurt umysłowy i polityczny, zrodziło się w tradycyjnej strukturze diwānów i w ob-
szarze instytucji państwowych i dworu Kadżarów. W tym okresie jeszcze nie powstały struktury społeczne, 
które powołały do istnienia nową inteligencję”. Por. M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi..., s. 179.

231 Iran był zdecentralizowany od upadku dynastii Safawidów w 1730 roku. Podejmowano próby 
odbudowania politycznej władzy, ale miały one zasięg lokalny, jak np. rządy Afszarydów w Chorasanie 
czy Karim Chana Zanda (1750–1779) w Szirazie oraz na południu i w centrum Iranu. Mohammad Chān 
po raz pierwszy zjednoczył w swoim ręku władzę nad całym Iranem. Chociaż okupił to prowadzonymi 
przez całe życie podbojami, to jego następca i siostrzeniec, Fath Ali Szach, miał już ugruntowany autorytet 
i dwór z całą jego strukturą.
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dbała o kontynuację perskich instytucji dworskich i „idei” Iranu; Iran utożsamiała 
z szachem, co z kolei znalazło odzwierciedlenie w tekstach i języku. Czerpała wzor-
ce z literatury okresu przedmuzułmańskiego. Druga podgrupa to proreformatorsko 
nastawieni urzędnicy szacha, którzy tworzyli trzon nowoczesnej elity intelektual-
nej, między innymi Abbas Mirzā – zięć szacha, który próbował zreformować armię, 
aby odzyskać ziemie utracone w konsekwencji traktatów z Rosją, Mirzā Taqi-chān 
Farāhāni Amir Kabir czy Mirzā Malkom-chān. 

W drugiej połowie XIX wieku modernizacja stała się problemem kulturowym. 
Aspekt techniczny był tylko jednym z kryteriów oceny zacofania Iranu wobec Eu-
ropy Zachodniej i Rosji, dysproporcje można było zmierzyć i przedstawić w postaci 
liczb, określających ilość wojsk, sprzętu wojskowego i liczbę fabryk. Prawdziwym 
wyzwaniem dla irańskich reformatorów okazał się ideowy aspekt modernizacji, na-
cechowany dużą ambiwalencją i wewnętrzną sprzecznością: „Konfrontacja irańskiej 
inteligencji z modernizacją w drugiej połowie XIX wieku została określona poprzez 
zapożyczenie dwóch, wzajemnie wykluczających się, lecz w pełni związanych 
z modernizacją, cech: jedna to przyjęcie elementu potencjalnie wyzwolicielskiego 
modernizacji, a druga – „ciemniejsza” część modernizacji to ta związana z rządem 
i rządzeniem”232. Dyskusje na temat treści zawartej w słowach: „postęp” i „moderni-
zacja” zdeterminowały rozwój dziewiętnastowiecznej irańskiej inteligencji i pozosta-
ły jako nierozwiązany problem do czasów obecnych. Jak zauważył Gheissari, irańscy 
intelektualiści nie wypracowali jednolitego wzorca pojmowania modernizacji: „To, 
co defi niowano jako »nowoczesne«, nigdy tak naprawdę nie stało się standardem 
czy ostatecznym wzorem działania, odczuwania czy doświadczania, zakorzenionego 
w społeczeństwie, a doświadczenie modernizacji było zróżnicowane”233. Techniczny 
i ideowy aspekt modernizacji współwystępował w różnych proporcjach; w pierwszej 
połowie wieku istotniejszym jawił się wymiar techniczny wprowadzanych innowacji, 
podczas gdy w drugiej połowie i na przełomie wieków XIX i XX na plan pierwszy 
wysunął się aspekt ideowy czy wręcz ideologiczny. Dwie fazy modernizacji zwią-
zane kolejno z pierwszą i drugą połową dziewiętnastego stulecia określiło zmaganie 
się tendencji dośrodkowych i odśrodkowych. Poszczególnym etapom towarzyszyły 
odmienne formacje inteligencji jako dominujące.

Szahbāzi pierwszych nielicznych zwolenników modernizacji porównał do inte-
ligencji rosyjskiej z czasów Piotra Wielkiego234. Czy taka analogia znajduje uzasad-
nienie? Przy zastosowaniu kryteriów socjologicznych – tak, jednak już perspektywa 
historyczna pozwala wyrazić szereg wątpliwości. Rosja czasów Piotra Wielkiego 
przeżywała swój rozkwit jako imperium, a głównym celem cara było poszerzenie 
wpływów i wprowadzenie Rosji na arenę polityczną Europy. Prawosławie na po-
czątku XVIII wieku było już bardzo osłabione; od upadku Konstantynopola w 1453 
roku rosyjska Cerkiew prawosławna traciła wpływy polityczne. Tym łatwiej przyszło 

232 N. Sza’bān, Rujārui-je awwalije-je rouszanfekri-je Irān bā modernite; jek rujkard-e dogāne (Wczes-
ne spotkanie inteligencji irańskiej z modernizacją: dwojakie podejście) [w:] „Goft-o-gu” 30. Faslnāme-je 
farhangi wa edżtemā’i ā („Dialog” o kulturze i społeczeństwie), Tehrān 1379 (2000), s. 125.

233 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 14.
234 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 181.
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Piotrowi I podporządkować Cerkiew państwu i użyć jej autorytetu do legitymizacji 
władzy świeckiej. Car wykorzystał inteligencję, aby pozbawić wpływów Cerkiew, 
a jednocześnie włączył religię w struktury państwa. Dzieło Piotra I kontynuowała 
Katarzyna II, podejmując inicjatywy mające na celu użycie religii – nie tylko pra-
wosławnej – do celów politycznych235. Reasumując, ofi cjalny nurt religii był cał-
kowicie podporządkowany interesom politycznym państwa. Powstały dwie osobne 
sfery: ofi cjalna, związana z carskim dworem, i nieofi cjalna przechowana w formie 
obrzędów i tradycji we wspólnotach wiejskich. W oczach tradycyjnego prawosław-
nego duchowieństwa władza utraciła religijną legitymizację, a car nie był uważany 
za pomazańca Bożego – Piotra Wielkiego nazwano Antychrystem.

Persja w XIX wieku była krajem podbitym z marionetkowym władcą. Inna była 
też pozycja religii w Rosji i w Persji, a w związku z tym różne perspektywy rozwoju 
dla inteligencji świeckiej i religijnej. Islam był niezależny od państwa, zaś szyic-
cy duchowni nadal mogli wywierać wpływ na wydarzenia polityczne. W związku 
z silną pozycją społeczną szyickiego duchowieństwa inteligencja świecka z przeło-
mu wieku XIX i XX w Persji, podobna do dziewiętnastowiecznej rosyjskiej, miała 
bardzo ograniczone możliwości działania i musiała liczyć się z opinią duchownych. 

Podobieństwa między kulturową rolą prawosławia i islamu można dopatrywać 
się w fakcie, że zarówno Cerkiew prawosławna, jak i islam szyicki nie ewoluowały; 
bazując na kanonicznych tekstach i pierwotnych źródłach objawienia, ulegały pe-
tryfi kacji i nie były w stanie zaspokoić potrzeb tego społeczeństwa, które rodziło się 
w wyniku przyniesionych z Zachodu haseł o wolności politycznej, równości wszyst-
kich ludzi i pragnieniu sprawiedliwości w ramach ziemskiego porządku poprzez 
regulacje prawne – konstytucję. Istotne znaczenie ma zaistnienie opozycji wobec 
religii i systemu politycznego, znajdujące wyraz w pismach myślicieli tamtego okre-
su. Duchowni muzułmańscy nadal podejmowali wysiłek edżtehād – objaśnienia bie-
żących problemów pod względem ich zgodności z zasadami islamu, jednak w wieku 
XIX pojawiła się grupa intelektualistów, dla których interpretacja rzeczywistości na 
podstawie kanonicznych źródeł objawienia była niewystarczająca i ci zwracali się ku 
racjonalistycznej nauce w poszukiwaniu objaśnień i odpowiedzi na pytania o zasady, 
kierujące rozwojem społeczeństwa i państwa.

W wieku XIX tkwią korzenie dramatycznej sprzeczności: inteligencja była po-
wołana do życia przez perskich szachów jako narzędzie modernizacji, ale nie była 
tożsama z biurokratyczną elitą rządzącą. Z czasem jej reprezentanci przechodzili na 
pozycje przeciwników szacha, jak Malkom-chān czy Dżamal ad-Din Afqāni, ponie-
waż stawało się dla nich oczywiste, że rozdźwięk między światem idei a interesem 
autokratycznego władcy jest nie do pokonania. Znajomość Europy, zainicjowana 
przez urzędników państwowych (Abbasa Mirzę) i popierana przez szachów (Fath 
Alego, Mohamamda i Naser ad-Dina), tak potrzebna Persji do obrony własnej nie-
zależności, z czasem stawała się dla inteligencji narzędziem walki z despotyzmem. 

235 A. Dudek, Inne wyznania w Rosji [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. 
L. Suchanek, Kraków 2004, s. 128–129.
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Najbardziej rozpowszechniona wśród badaczy opinia na temat pojawienia się 
pierwszego pokolenia irańskiej inteligencji wskazuje na przełom XIX i XX wieku, 
czasy Rewolucji Konstytucyjnej. Dżawād-e Tabātabāi potwierdził ten fakt, pisząc, iż 
Naser ad-Din, czwarty szach z dynastii Kadżarów, był u szczytu swojej władzy, kiedy 
w Iranie pojawiła się nowa grupa społeczna236. Formacje z okresu walk o konstytucję 
wyraziły w radykalnej formie te idee, które w drugiej połowie wieku XIX jawiły 
się jako tendencje intelektualne. Podczas Rewolucji Konstytucyjnej zamanifestowała 
swoją obecność nowa inteligencja – grupa niezależna od tradycyjnych źródeł popar-
cia, takich jak dwór szacha i instytucje religijne237. Inteligencja przestała być gru-
pą ludzi o określonych zawodach i umiejętnościach; formacje określały się poprzez 
pryzmat ideologii. W czasie Drugiego Madżlesu po raz pierwszy w historii Iranu 
powstały ofi cjalne partie polityczne, gdzie więzi między członkami miały charak-
ter ideologiczny. Gheissari zwrócił uwagę na promowaną przez reprezentantów po-
kolenia walk o konstytucję (1905–1911) modernistyczną wizję dziejów, gdzie dużą 
wagę przypisywano świadomości historycznej jednostki oraz indywidualizmowi238. 
Badacz wykluczył z szeregów intelektualistów duchowieństwo i pominął znaczące 
systemocentryczne formacje inteligencji tamtego okresu: duchowieństwo, radykalne 
prorosyjskie nurty demokratyczne i konserwatywne elity dworskie. Indywidualizm 
nie był cechą charakterystyczną dla całego pokolenia, a nawet można wykazać, że 
zwolennicy podejścia, według którego jednostka jest centrum życia społecznego 
i politycznego, stanowili mniejszość. Szyiccy duchowni, którzy także mają swoje 
miejsce w portrecie inteligencji i znaczący udział w zwycięstwie ruchu konstytucyj-
nego, reprezentowali podejście, w świetle którego jednostka jest podporządkowana 
grupie. 

Drugi etap modernizacji przyniósł zmianę charakteru inteligencji i margina-
lizację dotychczasowych grup kulturotwórczych: inteligencji warstw wyższych, 
wykształconej i nawykłej do refl eksji oraz teoretyzacji problemów. Akces kupców 
bazarowych do ruchu konstytucyjnego i ich poparcie dla dążeń inteligencji miały 
dalekosiężne skutki: inteligencja zaczęła poszerzać się o klasę średnią, której przed-
stawiciele charakteryzowali się większym praktycyzmem, a mniejszą potrzebą teo-
retycznej analizy problemów. W konsekwencji słabł nacisk na kwestie kulturowe, 
a problemy społeczne i polityczne były rozpatrywane o tyle, o ile przyczyniały się 
do realizacji celu, jakim był ekonomiczny dobrobyt klasy średniej. Duża rola bazaru 
w życiu każdego miasta i łatwość z jaką rozprzestrzeniały się tam idee spowodowa-
ła sprzężenie zwrotne: poszerzały się szeregi inteligencji „bazarowej”. Znaczyło to 
również, że zwiększała się zdolność do samoartykulacji i obrony własnych intere-
sów dużej i gospodarczo witalnej grupy społecznej. Aktywny udział klas średnich 
w Rewolucji Konstytucyjnej spowodował zmianę charakteru inteligencji: nie można 

236 Por. Tabātabāi Dż., Ta’ammoli dar bāre-je Irān. Maktab-e Tabriz wa mabāni-je tadżaddodchāhi 
(Rozmyślania na temat Iranu. Szkoła tabryska i podstawy modernizacji), Tabriz 1385 (2007), s. 43.

237 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 16.
238 Por. tamże, s. 2.
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było utożsamić jej przedstawicieli wyłącznie z wysoką kulturą239. Dewaluacja kultu-
ry wysokiej jako symbolu uprzywilejowanej pozycji społecznej spowodowała utratę 
znaczenia tej formacji inteligencji, która wywodziła się z arystokracji. Żywotność 
ideałów oświeceniowych, pragnienia wolności i szacunku dla człowieka jako jed-
nostki-indywiduum wygasła wraz z marginalizacją inteligencji, związanej z wysoką 
kulturą240. Inteligencja rewolucyjna poświęciła indywidualną autonomię na rzecz in-
teresów społecznych. W zmaganiach prozachodniej formacji (związanej z tradycja-
mi francuskimi) z tendencjami prorosyjskimi (socjalizm) oraz szyickim duchowień-
stwem tkwi źródło ogromnego kulturotwórczego potencjału inteligencji a zarazem tu 
leży przyczyna jej dramatycznej historii. 

Nowego inteligenta określił kontekst historyczno-kulturowy i takie jego cechy, 
jak przynależność do grupy istniejącej poza klasami, przypisującej sobie misję do 
spełnienia (postęp), działającej w imię walki z despotyzmem i zacofaniem społe-
czeństwa, w warunkach konfrontacji z kulturą zachodnią. Gheissari zauważył, że już 
na początku wieku XIX irańscy intelektualiści postrzegali siebie jako grupę różną 
od reszty społeczeństwa pod względem światopoglądu i teleologii. Według badacza, 
próbowali prowadzić ludzi w stronę wizji, która pomoże odbudować ich tożsamość 
i przyniesie polityczne rozwiązania problemów społecznych. Paradygmat, według 
którego działali, można określić jako: stagnacja społeczeństwa – ożywienie oraz ana-
chronizm porządku politycznego – unowocześnienie go241. 

Wśród źródeł genezy inteligencji badacze często wymieniają opozycyjny sto-
sunek do władzy politycznej. Kryterium negacji istniejącego ustroju społeczno-
-politycznego nie jest użyteczne jako główny wyróżnik inteligenta, gdyż przykła-
dy krytyki despotyzmu oraz zaangażowanie w reformy pojawiały się w historycz-
nej przeszłości Iranu na długo przed modernizacją, o czym pisaliśmy przy okazji 
omawiania książki Āl-e Ahmada. Wśród przedstawicieli pokolenia pierwszego etapu 
modernizacji postulat walki z despotyzmem był traktowany marginalnie, chociaż po-
jawiał się w pismach Malkom-chāna i Dżamal ad-Dina Afqāniego po rozczarowa-
niu wspomnianych myślicieli rezultatami odgórnej modernizacji. Centralne miejsce 
w myśli Malkom-chāna i Dżamal ad-Dina Afqāniego zajmowały próby zdiagnozo-
wania przyczyn zacofania Iranu i wypracowanie czy wskazanie narzędzi postępu. 
Obydwaj postrzegali przegraną z Rosją jako skutek zacofania technologicznego Ira-
nu i jego słabości militarnej, jakkolwiek pod względem stosunku do kultury Zacho-
du i muzułmańskiego dziedzictwa różnili się diametralnie. Pod koniec XIX wieku 
Dżamal ad-Din Afqāni wysunął tezę, że główną przyczyną zacofania społeczeństw 

239 Na niewyszukany język czasopism (takich jak kalkucka „Habl al-Matin” (Mocna Więź), wycho-
dzące w Teheranie „Irān-e Nou” (Nowy Iran), „Szarq” (Wschód), „Barq” (Błyskawica), „Szourā” (Rada)) 
na przełomie XIX i XX wieku, naśladownictwo europejskiego i tureckiego stylu, liczne zapożyczenia 
z obcych języków zwracał uwagę Mohammad Taqi Bahār (asz Szo’arā), w Sabk-szenāsi (Stylistyka), 
s. 403–405; por. także A. Gheissari, Intellectuals in the 20th Century, s. 16.

240 Oczywiście, nie cała grupa przyjęła ideały oświeceniowe za podstawę światopoglądu. Mówimy 
o wąskiej formacji, związanej z postacią Mirzy Malkom-chāna i założonej przez niego paramasońskiej 
organizacji Farāmuszchāne, oraz o bahaistach.

241 Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. X.
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muzułmańskich, w porównaniu z Zachodem, był upadek fi lozofi i242. Konsekwentnie, 
w rewitalizacji fi lozofi i widział drogę do odrodzenia Iranu i podniesienia poziomu 
jego nauki tak, aby dorównał krajom Zachodu. Proponowane rozwiązanie zawierało 
nawiązanie łączności z rodzimą skarbnicą symboli i obrazów. Malkom-chān zwracał 
się ku rozwiązaniom wypracowanym przez naukę europejską i obce wzorce ideowe: 
humanizm Comte’a i socjalizm Saint-Simona. Obydwaj pod koniec życia odwrócili 
się od szacha i krytykowali despotyzm, jednak owa krytyka nie wysuwała się na plan 
pierwszy.

Pierwszy etap wpływów myśli europejskiej i rosyjskiej oraz wyłanianie się proto-
typów przyszłych formacji inteligencji trwały w Iranie stosunkowo długo i były na-
cechowane poszukiwaniami środków wzmocnienia państwa: „Ten wysiłek rozpoczął 
się w czasach Fath Alego Szacha i Mohammada Szacha, osiągnął apogeum w okresie 
Naser ad-Dina i w końcu wypłynął na fali niepowodzeń po Rewolucji Konstytu-
cyjnej w idealnym modelu „dyktatora-reformatora” i doprowadził do ustanowienia 
rządów Pahlawich”243. 

Na przestrzeni XIX i XX wieku poszukiwanie narzędzi wzmocnienia państwa, 
jako główny cel inteligencji, pojawiało się cyklicznie, na przemian z okresami wzmo-
żonej walki z absolutnym typem władzy, i w dużym stopniu było uzależnione od mię-
dzynarodowej sytuacji Iranu. Zaangażowanie panujących w reformy, tzw. „oświecony 
absolutyzm” to zjawisko obecne w Europie w XVIII i XIX wieku, związane z powsta-
waniem silnych, scentralizowanych państw i stopniowym uwalnianiem się władzy 
świeckiej spod wpływów Kościoła244. Ten wzór naśladowały później Rosja, Turcja 
Osmańska i Iran. Szachbāzi podkreślił, że nie czerpały one z doświadczenia Zachodu 
wzorów demokracji, lecz wzory tworzenia scentralizowanego, dbającego o własne 
interesy państwa. Nie jest to stwierdzenie całkowicie słuszne: w Rosji wzory demo-
kracji na wzór Zachodu propagowało pokolenie dekabrystów, natomiast w Iranie pre-
kursorem podobnej myśli politycznej był Malkom-chān. Tragedia Rosji i Iranu miała 
źródło w fakcie, że takie wzorce pojawiły się jako alternatywne, a niekiedy rozłączne, 
z interesem scentralizowanego państwa. Istnienie wzorców demokratycznych obok 
tradycyjnych koncepcji społeczeństwa i prawa spowodowało wypaczenie i jednych, 
i drugich; ich wewnętrzne zmaganie się prowadziło do udaremnienia prób ustanowie-
nia i egzekwowania jednego prawa, które pozwoliłoby zadbać o interesy Persji. To, 
co miało być narzędziem obrony Persji przed Rosją i Wielką Brytanią, stało się przed-
miotem sporu między formacjami inteligencji. W Rosji doprowadziło do rewolucji 
październikowej, a następnie do petryfi kacji form despotyzmu w przebraniu „władzy 
robotniczo-chłopskiej”. W Persji – do ingerencji Rosji i Wielkiej Brytanii oraz nie-
możności wprowadzenia w życie całokształtu postanowień Pierwszego i Drugiego 
Madżlesu, a następnie do despotyzmu w postaci rządów dynastii Pahlawich.

Nowa inteligencja zaistniała w Persji w odpowiedzi na niemoc, niekompetencję 
oraz niechęć ofi cjalnej władzy do wprowadzenia koniecznych zmian i wzięła na sie-

242 Tamże, s. 13.
243 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 182–183.
244 Tamże, s. 182.
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bie zadanie poprowadzenia społeczeństwa drogą postępu ku lepszej rzeczywistości. 
W czasie Rewolucji Konstytucyjnej opozycyjność wobec ofi cjalnej władzy i przyję-
tego przez nią kursu politycznego stała się jednym z głównych tematów poruszanych 
na łamach prasy245. Rozłam z ofi cjalną władzą powstał na tle tego, co inteligencja 
określiła mianem postępu, działań koniecznych, aby sprostać wymogom nowych 
czasów, a czego szach nie chciał zaakceptować, słusznie dopatrując się w propo-
nowanych rozwiązaniach zagrożenia dla absolutyzmu. Część wykształconych elit, 
przekształcając się w inteligencję, przestała służyć państwu dotychczas utożsa-
mianemu z osobą szacha, w związku z czym nastąpiło przesunięcie pola akcji 
i pojawienie się nowej grupy, wobec której inteligencja reprezentowała postawę 
służebną. Nie była to jedyna konsekwencja zmiany charakteru kulturotwórczej elity 
intelektualnej.

Wyłonienie się inteligencji jako grupy opozycyjnej wobec państwa spowodowa-
ło aktywizację innych wykształconych grup (m.in. urzędników wysokiej rangi, ule-
mów), które zostały zmuszone do redefi niowania własnej pozycji wskutek negacji 
państwa w jego ówczesnym kształcie. 

1.7. Szyickie duchowieństwo w szeregach inteligencji

Badacze nie zajęli jednoznacznego stanowiska w kwestii przynależności szyickiego 
duchowieństwa do inteligencji. W ślad za Āl-e Ahmadem możemy wymienić wiele 
cech przeczących tezie o istnieniu inteligenta-duchownego, jak również – popierają-
cych ją246. Z szeregów inteligencji wykluczają duchownego następujące cechy: pozo-
staje w obszarze podporządkowania Bogu, jest obrońcą tradycji, dlatego kwestionuje 
wszelki postęp i hamuje każdego rodzaju zmiany247. Według Āl-e Ahmada, ducho-
wieństwo jako całość prezentuje sprzeczne postawy: głosi pogląd, że należy odciąć 
się od rzeczywistości, lecz jednocześnie pragnie w nią ingerować poprzez edżtehād 
i fatwę248. Konieczność przechowania tradycji jako ważne zadanie duchownych po-
woduje, że kierują oni swoje spojrzenie w przeszłość i nie są strażnikami status quo. 
Zapatrzenie w tradycyjne wartości wyklucza ich z czynnego udziału w kształtowa-

245 Temat walki z despotyzmem pojawiał się na łamach czasopism emigracyjnych: „Qānun, Habl 
al-Matin”, „Sur-e Esrāfi l”, obok innych tematów. Zagadnieniu despotyzmu w całości była poświęcona 
gazeta „Madżale-je estebdād” (Dziennik despotyzmu), publikowana w latach 1907–1908 w Teheranie 
przez szejcha Mehdiego z Qom (Szejch al-Mamalek), który był i dziennikarzem, i wydawcą. Więcej zob. 
A. Gheissari, Tanz dar matbu’āt doure-je maszrutijat: mo’arrefi -je madżale-je estedād (Satyra w prasie 
okresu konstytucyjnego: wprowadzenie do Madżale-je estebdād) [w:] „Iran nāme”, vol. XXIII, nr 4, 
Winter 2008, http://www.fi s-iran.org/fa/irannameh/volxxiii/iran-satire-press. Por. także A. Gheisssari, 
„Despots of the World Unite!” Satire in the Persian Constitutional Press. Introducing Majalleh-ye 
Estebdad (1907–1908) [w:] „Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East”, vol. 24, 
nr 3, Summer 2005, s. 360–376.

246 Por. Dż. Āl-e Ahmad, Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān, s. 251–263.
247 Tamże, s. 251–252.
248 Orzeczenie, wydawane przez szyickiego duchownego, o zgodności bądź niezgodności działań 

z prawem szariatu. Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, s. 228.
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niu rzeczywistości i nie pozwala na ukierunkowanie w przyszłość. Z drugiej strony, 
w czasach destabilizacji i zagrożenia tożsamości kultury, to właśnie duchowieństwo 
broni jej swoistości, stanowiąc „siłę sprzeciwu w obronie tradycji przed atakiem kolo-
nializmu, którego pierwszym krokiem była grabież (...)”249. W ten sposób tworzy opo-
zycję wobec istniejącej sytuacji, wyraża niezgodę na wyzysk. Fischer zauważył, że 
„Mułłowie czują się zaangażowani w obronę za wszelką cenę spójności, racjonalności 
i integralności kultury pod zaborem”250. Niewątpliwie ogromnym atutem szyickiego 
duchowieństwa, przemawiającym za przynależnością do inteligencji, jest rola wycho-
wawcza społeczeństwa i przywództwo w codziennych sprawach: „Do obowiązków 
duchownych należy nadzór, kontrola wychowania i religijnego kształcenia ludzi oraz 
ich spraw powszednich, których jeszcze nie obejmuje orf i qānun”251. Ponadto są oni 
niezależni od państwa, a społeczeństwo uznaje ich autorytet jako tych, którzy pośred-
niczą między codzienną, widzialną rzeczywistością a światem ukrytym252. 

Pojęcie „religijnego intelektualizmu” sformułował pod koniec lat osiemdziesiątych 
XX wieku Abdolkarim Sorusz, spadkobierca myśli Alego Szari’atiego. Jednak samo 
zjawisko istniało już w pierwszych wiekach islamu. Duchowni muzułmańscy „pisali, 
wygłaszali mądrości fi lozofi czne i nauczali prawa”253. Āchundowie i rouzechāni ust-
nie przekazywali tradycję i szerzyli wzorce właściwego postępowania. W miarę jak 
w islamie rodziła się potrzeba refl eksji fi lozofi cznej, wyodrębniały się różne grupy, 
które poprzez prowadzone spory rozwijały i umacniały wzorce kulturowe, zawiera-
jące obraz człowieka i świata254. Szczegółowa analiza antropologiczna takich nurtów, 
jak islam szyicki, ismailizm, sufi zm czy inne odłamy sunnizmu wykracza poza ramy 
niniejszych rozważań, warto jednak zauważyć, że pluralizm religijny spowodował, że 
defi nicja człowieka jako bytu religijnego uległa rozproszeniu. Mając na uwadze fakt, 
iż religia stanowi ważny element ludzkiej egzystencji, przypominamy zarazem, że re-
ligijność prostego ludu różni się od religijności elit duchownych. W oparciu o wspól-
ne religijne podłoże, przedstawiciele różnych klas społecznych będą tworzyli różne 
wtórne systemy modelujące, które są przejawami jednej z trzech kategorii: zsekula-
ryzowanej kultury wyższych i średnich klas, tradycyjnie wykształconych studentów 
szyickich szkół lub prostego ludu255. Każda z nich nieco inaczej będzie interpretować 
zolm (ucisk, opresja, przemoc) i adālat (sprawiedliwość)256. 

249 Dż. Āl-e Ahmad, Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān, s. 255.
250 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 3.
251 Dż. Āl-e Ahmad, Dar chedmat wa chijānat-e rouszanfekrān, s. 252.
252 Tamże.
253 Tamże, s. 253.
254 Na temat zróżnicowania dyskursu religijno-fi lozofi cznego w ramach tradycji muzułmańskiej patrz 

H. Corbin, Historia fi lozofi i muzułmańskiej, przekł. K. Pachniak, Warszawa 2005.
255 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 7.
256 Zolm – ucisk, przemoc, opresja – ma znaczenie szersze niż tylko opresja polityczna, oznacza stan, 

w jakim znajdują się wszyscy szyici od czasu okultacji Dwunastego Imama; podobnie adālat – sprawiedli-
wość nie jest jedynie zadośćuczynieniem za doznane czy wyrządzone krzywdy, lecz także poszukiwaniem 
kompromisu między różnymi interesami i punktami widzenia i unikaniem grzechu. Por. M. Fischer, Iran. 
From Religious Dispute to Revolution, s. 7.
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Kwestia legitymizacji władzy świeckiej zawsze była przedmiotem dyskusji szy-
ickich duchownych. Prawdziwym przywódcą jest Dwunasty Imam, jednak dopóty, 
dopóki pozostaje on w utajnieniu, muzułmanie pozostają w pewnym sensie osie-
roceni. Powinni żyć według zasad zawartych w Koranie i hadisach. W tej sytuacji 
władza świecka, która przestrzega prawa szariatu, nie jest postrzegana jako uzurpacja 
i posiada legitymizację. Szyickie duchowieństwo przechodzi na pozycję oponentów 
szacha wówczas, gdy bezprawnie przypisuje on sobie tytuł kalifa lub mianuje się 
„Cieniem Boga na Ziemi”, albo kiedy łamie zasady zawarte w prawie kanonicznym. 
Modżtahedzi roszczą sobie prawo do doradzania szachowi ze względu na fakt, że to 
oni są znawcami Koranu i w największym stopniu zbliżyli się do odczytania zamysłu 
Allacha. Jak zauważył Fischer: „Kiedy rządzący się myli, obowiązkiem każdego, 
posiadającego odpowiednią wiedzę muzułmanina jest mu to powiedzieć”257.

Szyiccy duchowni nie zamierzali zrzec się przewodniej roli w społeczeństwie 
w obliczu przemian społeczno-politycznych, które stały się udziałem Persji w wieku 
XIX. Stawali zarówno po stronie obrońców konstytucji, jak też w szeregach przeciw-
ników nowego porządku państwowo-prawnego. Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
do jakiego stopnia duchowni popierali konstytucjonalizm, a do jakiego walczyli o za-
chowanie swojego miejsca w hierarchii społecznej. Wśród najbardziej aktywnych 
zwolenników konstytucji badacze wymieniają: sejjeda Mohammada Tabātabāiego, 
kaznodzieję sejjeda Dżamal ad-Dina Esfahāniego, a także przebywających w Iraku: 
Āchunda Mohammada-Kāzema Chorāsāniego, szejcha Abdallāha Māzanderāniego 
i Mirzę Mohamamda-Hoseina Nā’eniego. Pisma Nā’eniego stanowią ważny wkład 
teoretyczny w myśl religijnego intelektualizmu, zawierają dogłębną analizę zbież-
ności zasad islamu i podstaw nowoczesnego państwa. Jeśli chodzi o powody, dla 
których duchowni przyłączyli się do ruchu konstytucyjnego, to można wymienić co 
najmniej trzy: wspólny z pozostałymi formacjami inteligencji cel ograniczenia de-
spotyzmu, chęć utrzymania swojej pozycji społecznej i wysokiej rangi jako duchowi 
przewodnicy społeczeństwa, walka o przywództwo polityczne258. Do tych powodów 
należy dodać przyczynę oczywistą, wynikającą z faktu, że pośrednio zostało posta-
wione pytanie o tożsamość nowej inteligencji – w postaci podejmowanych zadań 
społecznych; i takie pytanie musiały zadać sobie inne grupy. Zadziałał efekt domina: 
zakwestionowanie dotychczasowej pozycji ofi cjalnej władzy pociągało za sobą pyta-
nie o rolę wszystkich formacji elity intelektualnej.

Szyicki duchowny przyjmował za podstawowe narzędzie działania religię i wie-
rzył, iż w erze modernizacji nadal może ona stanowić remedium na problemy spo-
łeczne, polityczne, ale też duchowe. Postrzegał swoje działania w kategoriach obo-
wiązku religijnego, w związku z czym ponosił odpowiedzialność przed Bogiem. Już 
Dżamal ad-Din Afqāni, prekursor intelektualizmu religijnego i prototyp inteligenta-
-duchownego trafnie spostrzegł, że religia stanowi element spajający różne warstwy 
społeczne, jednoczy elity i masy. Miał on świadomość, że konieczna jest reinterpre-

257 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 6.
258 Nie jest to równoznaczne z postulatem stworzenia islamskiego rządu, na co zwrócił uwagę Gheissa-

ri. (Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 36). Należy tutaj raczej myśleć o wzajemnym dopełnieniu 
religii i polityki oraz pragnieniu duchownych, aby być obecnymi na arenie politycznej.
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tacja zasad islamu, oczyszczenie go z przesądów i zabobonów poprzez odrodzenie 
fi lozofi i. Reprezentował nurt myśli społeczno-politycznej równoległy do tego, który 
reprezentował Malkom-chān. Fakt ten pozwala wysnuć przypuszczenie, że duchow-
ny jest inteligentem na równi ze zwolennikiem zasad demokratycznych i liberalizmu. 
Nie tylko włącza się do istniejącego dyskursu intelektualnego, lecz również aktyw-
nie go współtworzy. Nadaje istniejącym problemom i proponowanym rozwiązaniom 
perspektywę religijną. 

Pod względem osobistych predyspozycji, pełnionych ról społecznych i celów, 
duchowni mieli wiele cech wspólnych z inteligencją świecką. Przede wszystkim po-
trafi li rozpoznać i nazwać najważniejsze problemy życia społecznego i politycznego, 
adaptowali nowe idee i próbowali je zaszczepić we własnej kulturze, charakteryzo-
wali się poczuciem odpowiedzialności, z którego wypływało przekonanie o posia-
daniu misji; to z kolei prowadziło do sprzeciwu wobec ofi cjalnej władzy i czynnego 
protestu w obronie pokrzywdzonych (irańskiego narodu krzywdzonego przez obce 
państwa – protest tytoniowy 1892, kupców bazarowych – 1905).

Podobieństwo cech pozwalało na zawiązanie sojuszu między środowiskami du-
chownymi i radykalnymi. Przymierze środowisk radykalnych i duchownych miało 
miejsce dwa razy: w czasie Rewolucji Konstytucyjnej i podczas Rewolucji Islam-
skiej. Gheissari tłumaczy ten fakt rozległością intelektualnego dyskursu, który dawał 
możliwość wyartykułowania swojego stanowiska różnym grupom, nie wymagając 
od nich rezygnacji z własnej tożsamości259. Jest to, naszym zdaniem, dość duże 
uproszczenie i przyczyn przymierza należy raczej szukać w podobieństwie celów 
i aspiracji, którymi była chęć duchowego przywództwa, obrona uciskanych, a także 
pragnienie sięgnięcia po władzę polityczną. 

Nie wszyscy ulemowie byli inteligentami. Uwaga ta odnosi się do każdej z eli-
tarnych grup społecznych – jedynie niewielka część każdej z nich stanowi inteligen-
cję. Foruq Jahanbakhsh zwrócił uwagę na źródła refl eksji intelektualnej, odmienne 
w przypadku zwykłego mułły a intelektualisty-duchownego: tradycyjni ulemowie 
epistemologicznie czerpią z jednego tylko źródła, polegają wyłącznie na autoryte-
cie religijnym, podczas gdy intelektualista-duchowny odwołuje się do wielu źródeł, 
zarówno religijnych, jak i niereligijnych, takich jak fi lozofi a, historia i socjologia260. 
Czerpanie z wielu źródeł dowodziło zaistnienia inteligencji na granicy różnych 
systemów semiotycznych i podjęcia prób wypracowania wspólnego zbioru pojęć 
oraz spójnego obrazu świata. Synkretyzm metod poznania mógł w rezultacie 
prowadzić, i prowadził, do ideologizacji religii i wypaczenia jej pierwotnego sen-
su – bycia drogą człowieka do Boga.

Gheissari zauważył, że w porównaniu z obecnością ulemów na scenie społecznej 
i politycznej ich wkład w Rewolucję Konstytucyjną, w postaci tekstów i dzieł teo-
retycznych, jest zdumiewająco mały261. Duchowni szyiccy przyłączyli się do Rewo-
lucji Konstytucyjnej, ponieważ dawała ona szansę na pozbawienie władzy słabego 

259 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 9.
260 F. Jahanbakhsh, The Emergence and the Development of Religious Intellectualism in Iran, s. 472.
261 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 11.
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szacha i ochronę Iranu nie tylko przed polityczną i gospodarczą, lecz także kulturową 
supremacją Zachodu. Nie rozwijali własnego dyskursu, ponieważ dla nich moder-
nizacja nie wiązała się z nowymi ideami, lecz z utrwaleniem maszru’e (zgodności 
z zasadami islamu). Nie widzieli także konieczności tłumaczenia zasad i politycz-
nych celów swoich działań, ponieważ działali w zgodzie z islamem, a poza tym nie 
byli zainteresowani dociekaniem istoty konstytucji, traktując ją w dużej mierze jako 
cudowne remedium na wszystkie problemy Iranu. Stanowili oni tę grupę, która dzia-
łała nie poprzez słowo pisane, lecz za pomocą słowa mówionego. Pragnęli pociągnąć 
za sobą do działania grupy niepiśmienne, słabo wykształcone, do których nie trafi ał 
dyskurs intelektualny, a przemawiał język symboliczny i metaforyczny. W przypad-
ku szyickich duchownych najpełniej przejawiła się zasada osobistego przykładu. Ich 
udział w Rewolucji Konstytucyjnej można odczytać jako przejaw poczucia kom-
petencji i przekonania, że w zmienionych warunkach społeczno-politycznych nadal 
potrafi ą efektywnie spełniać dawne funkcje.
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ROZDZIAŁ II

Społeczno-polityczne oblicze Iranu pod panowaniem 

Kadżarów

2.1. Dynastia Kadżarów. Sprawa Gruzji

Protoplastą dynastii Kadżarów (1779–1922) był Āqā Mohammad (panował w latach 
1779–1797). Na tron wyniosły go walki wewnątrzplemienne panującej wówczas dy-
nastii Zandów262. Młodość spędził jako zakładnik na dworze Karim Zanda w Szi-
razie, co pozwoliło mu dobrze poznać stosunki panujące na dworze; tym bardziej 
że cieszył się zaufaniem panującego i niekiedy służył mu radą263. W sprzyjającym 
momencie dorosły już Āqā Mohammad wykorzystał niesnaski na dworze Zandów, 
zgromadził wokół siebie zwolenników i przejął władzę, mordując swoich wrogów. 
O jego bezwzględności świadczyła liczba przeciwników, których musiał pokonać 
na drodze do tronu264. W czasie swojego panowania zdołał podporządkować sobie 
całą Persję, z wyjątkiem Chorasanu. Jego marzeniem było przywrócenie panującej 
dynastii takiej potęgi, jaką cieszyli się Safawidzi. Zginął przy próbie rozszerzenia 
władzy na terytorium Gruzji, z rąk swoich sług. Kuzniecowa słusznie zauważyła, że 
odznaczał się on odwagą i przebiegłością, natomiast nie potrafi ł realnie ocenić siły 
militarnej swoich oddziałów i nie miał orientacji w polityce międzynarodowej265. 
Były to cechy, które ostatecznie zgubiły kadżarskich władców w XIX wieku i spo-
wodowały, że ich władza była pozorna266.

Następca Āqā Mohammada, Fath Ali-chān (1797–1843), przywrócił Persji zasięg 
terytorialny z czasów Safawidów. W czasie swojego panowania musiał zmierzyć się 
z Rosją i Turcją. Sprawa Gruzji odsłania meandry międzynarodowej polityki, a jed-
nocześnie potwierdza fakt, iż perscy szachowie byli wojownikami, lecz nie polityka-
mi. Gruzja ciążyła ku Rosji jeszcze za panowania Āqā Mohammada. W 1798 roku 

262 Por. Н.А. Кузнецова, Политические и социально-экономические положение Ирана в конце 
XVIII – первой половине XIX в. [w:] Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX в.), ред. Л.Н. 
Кулагина, Академия Наук СССР, Издательство „Наука”, Москва 1978, s. 5.

263 Tamże, s. 7.
264 Por. tamże, s. 5.
265 Najpełniejszy życiorys szacha-eunucha wyszedł spod pióra sir Malkolma. Por. P. Sykes, A History 

of Persia (w dwóch tomach), MacMillan and Co., London 1930, vol. 2, s. 295–300.
266 Por. Н.А. Кузнецова, Политические и социально–экономические положение Ирана..., s. 9–10.
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Grzegorz XII, władca Gruzji, zwrócili się do cara Pawła I z prośbą o ochronę267, na co 
ten chętnie przystał. Za panowania Aleksandra I (1801–1825) Rosjanie zajęli Tbilisi, 
a Fath Alego-chāna zawiadomiono o ustanowieniu rosyjskiego protektoratu nad Gru-
zją. Zaatakowanie Rosji nie wchodziło w grę – Persja była za słaba. Fath Ali-chān 
zwrócił się wówczas do Francji z prośbą o pomoc wojskową. Napoleon Bonaparte 
grał na zwłokę: z jednej strony nie chciał udzielać odpowiedzi odmownej – Persja 
była drogą do brytyjskich Indii – z drugiej jednak był zaangażowany w kampanię 
w Egipcie i rozproszenie sił nie leżało w jego interesie. Poczynania Persji wzbudziły 
zrozumiałe zaniepokojenie Wielkiej Brytanii, która postanowiła zapobiec obecności 
Francji w Persji, a zarazem wykorzystać Fath Alego-chāna przeciwko Rosji: „Persja 
miała dla Anglii znaczenie strategiczne jako baza wypadowa we wszelkich działa-
niach przeciwko Rosji na Zakaukaziu i działalności dywersyjnej w Turkmanczaju”268. 
Doradcy Aleksandra I nie mogli przyglądać się tym poczynaniom bezczynnie. Ich 
rady odsłaniają kulisy imperialnych zapędów Rosji i plany ekspansji terytorialnej: 
w celu rzekomej ochrony rosyjskich interesów doradcy rosyjskiego cara nalegali na 
ustalenie naturalnej granicy persko-rosyjskiej na rzekach Kurze i Araksie – wówczas 
pod panowaniem Rosji znalazłyby się chanaty na północ od Kaukazu, między innymi 
Szirwan i Derbend, kolejnym celem ekspansji miał być Gilan269. 

2.2. Między Rosją a Wielką Brytanią – zależność polityczna

W wieku XIX Persja stała się przedmiotem wzmożonego zainteresowania najważniej-
szych europejskich mocarstw: Wielkiej Brytanii, Francji oraz Rosji. Leżała w strate-
gicznie ważnym punkcie: na drodze do brytyjskich Indii, których podbój planował 
Napoleon Bonaparte. W 1801 roku do Persji przyjechał kapitan John Malcolm i zawarł 
z Fath Ali Szachem układ, na mocy którego Wielka Brytania miała dostarczyć sprzęt 
wojskowy i technicznego wsparcia w zamian za pomoc Persji w razie francuskiego 
ataku na Indie270. Zawierane sojusze były nietrwałe, a dyktowały je zmieniające się 
interesy polityczne. Persja chciała odzyskać Gruzję, o którą toczyła z Rosją wojny 
w latach 1804–1813 (i później w 1826–1828), dlatego też po zacieśnieniu stosun-
ków brytyjsko-rosyjskich zawarła kolejny układ – tym razem z Francją (Finkenstein 
1807)271. Kolejny zwrot w perskiej polityce wyznaczył podpisany przez Napoleona 
i cara Aleksandra I pokój w Tylży w tym samym roku. Ostatecznie Fath Ali Szach wy-
brał na swojego sojusznika Wielką Brytanię. Udzieloną przez Brytyjczyków pomoc 
wojskową Persowie wykorzystali nie przeciwko Rosji, jak chciała Wielka Brytania, 

267 Bezpośredniego impulsu dla tej prośby dostarczyło żądanie Fath Alego Szacha – perski władca 
zażądał, aby Grzegorz XII przysłał do Teheranu swojego najstarszego syna w charakterze zakładnika. Por. 
P. Sykes, A History of Persia, t. 2, s. 311.

268 W.M. Chwostow, Historia dyplomacji (1871–1914), przekł. S. Gnich, M. Olkiewicz, Warszawa 
1973, t. 2, s. 64.

269 B. Składanek, Historia Persji. Od Safawidów do II Wojny Światowej, Warszawa 2007, t. 3, s. 12.
270 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 36.
271 Por. P. Sykes, A History of Persia (w dwóch tomach), vol. 2, s. 316–319.
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lecz do walki z Turcją. Ostateczne rozwiązanie konfl iktu Persji z Turcją nie leżało 
w interesie Anglii, która wszelkimi środkami podsycała antagonizm272.

Zależność od Rosji i charakter wywieranych przez nią wpływów przypieczęto-
wały dwa traktaty persko-rosyjskie podpisane w Gulistanie (1813) i Turkmancza-
ju (1828)273. W wyniku tych aktów kapitulacji dynastia Kadżarów odzyskała Tabriz 
i południe Iranu oraz została ofi cjalnie uznana na arenie międzynarodowej za prawo-
witych władców Iranu, ale straciła Gruzję, Armenię i część Azerbejdżanu274, a także 
zobowiązała się, że nie będzie utrzymywała fl oty na Morzu Kaspijskim. Ponadto 
zrzekła się wszelkich roszczeń do Afganistanu i zapłaciła carowi kontrybucję w wy-
sokości trzech milionów funtów. Akty kapitulacyjne zawierały również postanowie-
nia dotyczące handlu. Na ich mocy dwie potęgi: Rosja i Wielka Brytania, mogły 
zakładać swoje przedstawicielstwa handlowe w każdym miejscu Persji, a ich kupcy 
nie tylko byli obciążeni minimalnymi opłatami celnymi, lecz również mogli poruszać 
się bez ograniczeń po terytorium Persji275. Zależność polityczna pociągnęła za sobą 
podporządkowanie ekonomiczne, które z upływem czasu miało się nasilać.

Wojny z Rosją były dużym obciążeniem ekonomicznym, co w połączeniu z polity-
ką perskich szachów, którzy w sytuacji niewypłacalności skarbu państwa przyznawa-
li tojule276 w zamian za pomoc wojskową, zwiększało opodatkowanie społeczeństwa, 
a w późniejszym okresie miało stać się jedną z przyczyn impasu gospodarczego. Jak 
zauważyła Nikki Keddie, takie benefi cja często stawały się dziedziczne, a ponieważ 
były nieopodatkowane, automatycznie przyczyniały się do zwiększenia ciężarów fi -
skalnych wobec tych, na których, z racji ich pozycji społeczno-ekonomicznej, spadał 
ciężar utrzymania dochodów państwa na odpowiednim poziomie277.

W celu przeciwdziałania wpływom rosyjskim w Persji Wielka Brytania włączyła 
się do rozgrywek – rezultatem były dwa traktaty, podpisane w roku 1836 i 1841, dzię-

272 W układzie persko–angielskim z 1857 roku Anglia zobowiązała Persję do korzystania z jej pośred-
nictwa przy ustalaniu granic z Afganistanem. Por. W.M. Chwostow, Historia dyplomacji (1871–1914), 
t. 2, s. 63. Kwestia granic z Turcją została rozwiązana nieco wcześniej, w trakcie trwających cztery lata (!) 
rozmów w Erzerumie, w których wzięły udział strony bezpośrednio zainteresowane, tzn. Persja i Turcja, 
ale także Wielka Brytania i Rosja.

273 E. Abrahamian, Irān bein-e do enqelāb. Az maszrute tā enqelāb-e eslāmi (Iran między dwiema 
rewolucjami. Od rewolucji konstytucyjnej do rewolucji islamskiej), przekł. K. Firuzmand, H. Szamsāwari, 
M. Modirszāneczi, Tehrān 1377 (1998), s. 67.

274 „Persia ceded Baku, Derbent, Shirvan, Karabach and part of Talish and abandoned all pretension to 
Georgia, Dagestan, Mingrelia, Imertia and Abchasia (...) the fertile provinces of Erivan and Nakhchivan”. 
P. Sykes, A History of Persia, s. 320. Perski szach wielokrotnie zwracał się poprzez posłów do rosyjskiego 
cara Aleksandra I z prośbą o weryfi kację granic i zwrócenie ziem; 17 grudnia 1815 roku perski poseł Mirzā 
Abn al Hasan-chān w imieniu szacha prosił o anulowanie traktatu z Gulistanu: „Szach jest przekonany 
– oświadczył poseł – że nie spotka się z odmową w sprawach tak błahych w porównaniu z wielkodusz-
nością rosyjskiego imperatora, którego sława zaćmiła sławę Aleksandra Macedońskiego i rozprzestrzeniła 
się na cały świat”. Б.П. Балаян, Международные отношения Ирана в 1813–1828, Издательство АН 
Армянской ССР, Ереван 1967, s. 30.

275 E. Abrahamian, Irān bein–e do enqelāb, s. 67.
276 tojul – nieopodatkowane prawo do czerpania dochodów z własności ziemskiej czy innej. Por. 

N. Kedie, Współczesny Iran, s. 36.
277 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 36.



78

ki którym Wielka Brytania uzyskała takie same przywileje jakie posiadała Rosja278. 
Ponadto:

Dokument z 1841 roku zawierał słynną „Klauzulę o Państwie Najbardziej Uprzywilejo-
wanym”, która została później rozciągnięta na układy z innymi krajami, co oznaczało, 
że wszystkie obce mocarstwa prezentowały zjednoczony front w swoich dążeniach do 
rozszerzenia przywilejów przyznanych układami któregokolwiek z nich, albowiem wszel-
kie nowe uprawnienia uzyskane przez jedno państwo były automatycznie przyznawane 
wszystkim279.

Na trudne warunki geopolityczne, spowodowane obiektywnymi, niezależnymi od 
Persji czynnikami, nałożyła się lekkomyślna polityka perskich szachów. Podatność 
kraju na ataki ze strony sąsiadów – nie tylko tych potężnych jak Rosja czy Wielka 
Brytania, ale także koczowniczych plemion turkmeńskich i samego imperium osmań-
skiego zwiększał brak silnej armii. Jedynym efektywnym oddziałem perskiej armii 
była Brygada Kozacka, utworzona dopiero w 1879 roku przez pułkownika Aleksieja 
Iwanowicza Domantowicza na polecenie szacha Naser ad-Dina280. Kadra ofi cerska 
składała się wyłącznie z Rosjan, podlegających ministrowi wojny w Petersburgu, 
dlatego też służyła rosyjskim, a nie perskim interesom, chociaż ciężar jej utrzymania 
ponosiła Persja281.

W drugiej połowie wieku XIX Rosjanie i Brytyjczycy zaczęli rozszerzać swe 
wpływy ekonomiczne w Persji poprzez uzyskiwanie koncesji na konkretną działal-
ność gospodarczą. W roku 1857 Brytyjczycy rozpoczęli budowę linii telegrafi cznej. 
Percy Sykes przypisywał temu faktowi znaczenie nie tylko polityczne i ekonomicz-
ne, lecz także kulturowe, pisząc, że podstawowa różnica między zacofanym Wscho-
dem i postępowym Zachodem leży w naturze środków porozumiewania się. W opinii 
Sykesa Persja, dzięki swojemu położeniu w newralgicznym punkcie geografi cznym, 
stała się odbiorcą wspaniałego urządzenia jakim jest telegraf282. W lipcu 1872 roku 
brytyjski baron Reuter uzyskał koncesję, która nie miała precedensu w historii sto-
sunków międzynarodowych żadnego państwa i według słów lorda Curzona było to 
„najbardziej kompletne i zdumiewające przekazanie wszystkich zasobów przemy-

278 Por. tamże, s. 41–42.
279 Tamże, s. 42.
280 Źródłem informacji o początkach Brygady Kozackiej są wspomnienia samego Domantowicza 

oraz generała Kosogowskiego – piątego z kolei przywódcy brygady, przysłanego szachowi przez Rosjan. 
А. Домонтович, Воспоминанiе о пребыванiи первой Русской военной миссiи въ Персiи, „Русская 
старина”, Февраль-Март 1908; ген. Косоговский, Персия в конце XIX века (дневник), „Новый восток”, 
Москва 1923, nr 3, s. 446–469; ген. Косоговский, Очерк развития персидской казачьей бригады, 
„Новый восток”, Москва 1923, nr 4, s. 390–420.

281 F. Kazemzādeh, The Origin and Early Development of the Persian Cossack Brigade, The American 
Slavic and East European Review, nr 3, October 1956, s. 351–356.

282 „One great difference between the progressive West and the unprogressive East lies in the nature 
of their communication. (...) Fortunately, however, Persia lies on the highway of the nations and owing to 
her advantageous position has become the recipient of a splendid service of telegraph lines”. Por. A His-
tory of Persia by P. Sykes, s. 367.
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słowych jakiegoś królestwa w obce ręce, o jakim można marzyć”283. Została ona 
później anulowana wskutek nacisków Rosjan i niezadowolenia samego rządu brytyj-
skiego, który – jak się okazało – nie do końca popierał działania swojego poddanego, 
kosztowała jednak Persję kolejne ustępstwa na rzecz Wielkiej Brytanii. Ciekawie 
przedstawiają się kulisy odebrania Reuterowi koncesji; jednoznacznie wskazują one 
na bardzo duże wpływy Rosji na politykę szacha. Naser ad-Din odbywał wówczas 
podróż po Europie i akurat przebywał w Petersburgu. Na wieść o przyznaniu koncesji 
brytyjskiemu poddanemu ówczesny minister spraw zagranicznych Rosji, książę Sier-
giej Gorczakow, wyraził niezadowolenie z tego faktu. Nie bez znaczenia był rów-
nież fakt, że stosunki rosyjsko-tureckie były bardzo napięte i zwiększenie wpływów 
Wielkiej Brytanii w Persji stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla Rosji. Po powrocie 
do Persji 28 października 1872 roku Naser ad-Din anulował koncesję, a rosyjskiemu 
posłowi w Teheranie oświadczył: „anuluję kontrakt i proszę zadepeszować księciu 
Gorczakowowi, że wypełniłem swoje przyrzeczenie i mam nadzieję, że on ze swej 
strony będzie współdziałał w utrzymaniu przyjaźni i dobrych stosunków między Ro-
sją a Persją”284.

Koncesje były również przyznawane pojedynczym obywatelom państwa carów: 
na kolej z Dżulfy do Tabrizu dla rosyjskiego generała czy na połów ryb na Morzu Ka-
spijskim dla rosyjskiego poddanego Stefana Liazonowa. W 1889 roku Rosjanie uzy-
skali pierwszeństwo budowania kolei w Persji, a ponieważ Rosja nie dysponowała 
wystarczającym kapitałem, a obawiała się, że uprzedzi ją Wielka Brytania, wymogła 
na szachu odroczenie realizacji o dziesięć lat, który to okres później uległ przedłuże-
niu o kolejne dziesięciolecie285. W ten sposób rozwój transportu kolejowego w Ira-
nie został uzależniony od państwa, które z różnych względów odwlekało realizację. 
Równie ważnym posunięciem Rosji i kolejnym narzędziem politycznej manipulacji 
było otwarcie w Teheranie Rosyjskiego Banku (1891). Udzielał on pożyczek perskim 
książętom, urzędnikom na wysokich stanowiskach i duchownym, prowadząc do eko-
nomicznego uzależnienia perskiej elity rządzącej286. Zarazem był odpowiedzią na 
utworzony nieco wcześniej przez Reutera Imperialny Bank Persji (znany pod nazwą: 
bank brytyjski) z siedzibą w Teheranie – odległą reperkusję roszczeń związanych 
z anulowaniem koncesji z 1872 roku. 

Zadłużony szach Naser ad-Din przyznał brytyjskiej spółce monopol na produkcję 
i sprzedaż oraz eksport tytoniu (1890). Protest przeciwko temu posunięciu połączył 
Irańczyków i Rosjan. W pierwszych postanowienie szacha uderzyło ekonomicznie, 
natomiast drudzy domagali się respektowania postanowień z Turkmanczaju, które 
zakładały jednakowe uprzywilejowanie europejskich państw. Do sporu włączyło się 
szyickie duchowieństwo, wydając fatwę. Była to pierwsza mobilizacja perskiego 
społeczeństwa przeciwko obcemu uciskowi ekonomicznemu i nieudolnym rządom. 

283 G. Curzon, Persia and the Persion Question, London 1892, t. 2, s. 470–471; cyt. za: N. Keddie, 
Współczesny Iran, s. 51.

284 W.M. Chwostow, Historia dyplomacji (1871–1914), t. 2, s. 69.
285 P. Szlanta, Persja w polityce Niemiec 1906–1914 na tle rywalizacji rosyjsko-brytyjskiej, Warszawa 

2005, s. 22.
286 Tamże.
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Swego rodzaju precedens, który w przyszłości miał posłużyć za dowód, że jest moż-
liwy udany protest wobec władzy. Wtedy również po raz pierwszy zaznaczył się duży 
wpływ duchownych na kwestie polityczne. 

Anulowanie koncesji kosztowało szacha odszkodowanie w wysokości 500 tysię-
cy funtów, a pieniądze pożyczył bank brytyjski. Od tego momentu zadłużenie Iranu 
wzrastało. Persja była uwikłana w politykę dwóch mocarstw, które wykorzystywa-
ły nieudolne rządy dla własnych celów politycznych. Kolejne pożyczki zaciągnięte 
przez następcę Naser ad-Dina – Mozaffar ad-Dina – pochodziły od Rosji. Każdej 
z umów towarzyszyły dodatkowe regulacje, związane z handlem; i tak umowa raty-
fi kowana w 1902 roku obniżała stawki celne na importowane z Rosji ropę naftową 
i cukier, podwyższała zaś opłaty za herbatę – główny produkt brytyjski, a także eks-
portowane z Persji do Rosji bawełnę i owoce. Takich przykładów jest wiele i wszyst-
kie one dowodzą, że Rosja prowadziła planową politykę zdominowania perskiego 
handlu na północy Iranu. Z czasem wpływy państwa carów sięgnęły również połu-
dniowych obszarów Persji287. Rosyjskie działania niepokoiły Brytyjczyków, którzy 
posłużyli się kolejnymi pożyczkami, aby wymóc na szachu koncesję na dochody 
celne z portów w Zatoce Perskiej.

Teoretycznie Persja była niepodległa, w praktyce – stała się narzędziem w brytyj-
sko-rosyjskich rozgrywkach politycznych. Na początku XX wieku szansa na wyjście 
z ekonomicznego i politycznego impasu bez radykalnych zmian była niemożliwa. 
Jakiego rodzaju miałyby to być zmiany i które dziedziny życia powinny objąć – te 
pytania zadawała sobie rodząca się nowa elita intelektualna. Specyfi ka tej grupy zo-
stała zdeterminowana przez charakter perskiego społeczeństwa, dlatego przystępuje-
my do omówienia społecznego oblicza Iranu pod panowaniem Kadżarów w drugiej 
połowie XIX wieku.

2.3. Kulturotwórczy potencjał grup i warstw społecznych

Zdefi niowania wymaga samo pojęcie „klasy” społecznej. W szerszym znaczeniu jest 
to grupa ludzi, którzy mają podobne źródło utrzymania, zbliżony poziom docho-
dów, zakres wpływów i jednakowy styl życia; natomiast ujęcie węższe przypisuje 
jednostkę do konkretnej klasy na podstawie podobnego podejścia do kwestii społecz-
nych, politycznych i ekonomicznych288. Omawiając perskie społeczeństwo w wieku 
XIX i na początku XX, będziemy używać pojęcia „klasa” w jego szerokim zakresie 
– w odniesieniu do grupy ludzi o podobnym poziomie dochodów, prestiżu społecz-
nym i zakresie wpływów. 

287 Tamże, s. 25.
288 „The term class has been used by social scientists in at least two different ways: fi rst, as a simple 

sociological category to rank individuals with similar sources of income, similar amounts of revenue, similar 
degrees of infl uence, and similar styles of life; second, as a complex socio-psychological term to classify 
individuals who are not only located in parallel position in the social hierarchy, but also manifest similar 
economic, social and political attitudes”. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, Princetown 
University Press, Princetown, New Yersey 1982, s. 33.



81

Klasyfi kacja perskiego społeczeństwa w wieku XIX jest zadaniem trudnym ze 
względu na jego wewnętrzne zróżnicowanie oraz brak jednoznacznych kryteriów 
porządkujących. Ujęcie strukturalistyczno-funkcjonalne zakłada, że społeczeństwa 
składają się z wielu małych grup zawodowych, wzajemnie zależnych z powodu po-
działu pracy, a odmiennych pod względem posiadanego prestiżu i uzyskiwanych 
dochodów289. Ze względu na przyjętą przez nas metodę badawczą i przedmiot ba-
dań analiza grup zawodowych nie stwarza możliwości uchwycenia istoty proble-
mu. W ujęciu behawioralnym jednostki w rozwijających się społeczeństwach łączą 
się w konkretne grupy bardziej poprzez przywiązanie do określonej ideologii niż 
przynależność zdeterminowaną przez czynniki socjologiczne czy ekonomiczne290. 
W odniesieniu do Persji w XIX wieku trudno mówić o jasno wyodrębnionych nur-
tach ideologicznych – zarysowały się one dopiero na przełomie wieków XIX i XX, 
a nawet wówczas charakteryzowały się dużym synkretyzmem i płynnością granic. 

Wśród radzieckich badaczy Iranu popularny był podział perskiego społeczeń-
stwa na klasy wyzyskujące i wyzyskiwane291. Podobnie w pismach perskich auto-
rów, zwłaszcza antyzachodnich, jak Āl-e Ahmad, którzy skojarzyli elitę rządzącą ze 
współpracą z obcymi państwami, często pojawiało się pojęcie klas wyzyskiwanych 
(tabaqāt-e estesmārszawande), pozbawionych dziedzictwa lub należnego miejsca 
w społeczeństwie. Obecnie takie podejście badawcze traktuje się marginalnie, jed-
nak w odniesieniu do perskiego społeczeństwa w XIX wieku jest ono jak najbardziej 
uzasadnione.

Według Kuzniecowej, podróżnicy292 wyróżniali w Persji pod panowaniem Kad-
żarów cztery grupy społeczne: 1) klasy wyższe – związane bezpośrednio z dworem 
oraz administracją wojskową i dworską; 2) mieszkańców miast – kupców i rzemieśl-
ników, 3) duchowieństwo, 4) wyzyskiwanych chłopów oraz koczowników293. Cztery 
główne klasy społeczne wyróżnił Erwand Abrahamian294: 1) bogatych posiadaczy 
ziemskich, którzy tworzyli elitę centralną i elity lokalne, 2) uposażone klasy średnie 
– kupców i właścicieli sklepików, którzy poprzez datki na rzecz organizacji zarzą-
dzanych przez szyicki kler (bazarowych meczetów, szkół podstawowych i średnich, 
wakfów) byli związani ze średnio zamożnymi ulemami, mułłami, a niekiedy nawet 
modżtahedami, 3) miejską najemną siłę roboczą, 4) ogromną większość ludności 
wiejskiej i plemiennej – nieposiadającej ziemi295. Przyjmowano również uproszczo-
ny podział na trzy grupy: 1) szacha z elitą rządzącą, 2) feudalną arystokrację obej-
mującą wodzów plemiennych, bogate duchowieństwo i kupców, oraz 3) chłopów 
i resztę biednych warstw296. Istniała także binarna wizja perskiego społeczeństwa, 

289 Tamże, s. 5.
290 Por. tamże.
291 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана...; М.С. Иванов, 

Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX века, Москва 1982. 
292 J.B. Fraser, A Historical and Descriptive Account of Persia, London 1934, s. 292.
293 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 37.
294 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 33–34.
295 Tamże.
296 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 37.
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według której w dziewiętnastowiecznej Persji istniał zasadniczy podział na: 1) wą-
ską warstwę składającą się z ludzi związanych z dworem szacha, urzędników pań-
stwowych, wodzów plemiennych, wysoko postawionych duchownych, właścicieli 
ziemskich i kupców oraz 2) ogromną większość – tworzyli ją chłopi, przedstawicie-
le tradycyjnego przemysłu, ludy plemienne297. Ten podstawowy podział na warstwę 
uprzywilejowaną oraz niższą utrzymywał się aż do przełomu wieków XIX i XX, 
kiedy to wykształciła się silna klasa średnia. 

Wspomniane rozróżnienia są nieostre i nie pozwalają w sposób jednoznaczny 
zaliczyć jednostek do konkretnych klas. Bogate duchowieństwo, chociaż teoretycz-
nie nie należało do elity rządzącej, miało bardzo duży wpływ na politykę państwa. 
Podobnie przywódcy plemienni – siła militarna posiadanych przez nich wojsk zmu-
szała szacha do liczenia się z ich zdaniem. Arystokracja plemienna wewnętrznie 
dzieliła się na grupy o zróżnicowanym poziomie zamożności i wpływów: na szczycie 
hierarchii znajdowali się naczelnicy plemion (ilchāni i sardārzy). Posiadali oni de-
krety, wydane przez szacha (tzw. farmāny), na mocy których zarządzali określonymi 
terytoriami i tojulami, nadanymi plemionom. Równie dobrą pozycją społeczną cie-
szyli się chanowie i bejgowie298, a w miastach – kalāntarzy299. Najbardziej szczegóło-
wy podział zaproponował wspomniany wyżej Abrahamian, przyjmując za kryterium 
stan posiadania300. Przyjęta przez badacza klasyfi kacja perskiego społeczeństwa po-
służy nam za punkt wyjścia do rozważań nad kulturotwórczym potencjałem warstw 
i grup społecznych oraz rodzącą się w XIX wieku inteligencją301. 

Omówienie perskiego społeczeństwa zaczynamy od elity rządzącej – grupy, któ-
ra posiadała władzę, rozumianą jako potencjalne możliwości wywierania wpływu, 
środki ekonomiczne niezbędne do realizowania własnych zamierzeń oraz autorytet, 
zapewniający posłuch i poparcie szerszych rzesz społeczeństwa. 

Rdzeń elity rządzącej (hej’at-e hākeme) tworzyli książęta kadżarscy, wodzo-
wie plemion, zarządcy prowincji i przywódcy wojskowi, biurokracja najwyższego 
szczebla oraz wpływowi duchowni szyiccy302. Abrahamian wymienił w tej grupie 
przedstawicieli elity centralnej: członków dynastii Kadżarów (szahzādegān), wpły-
wowych dworzan (darbārijān), posiadaczy tojuli, dziedzicznych skarbników pań-
stwowych (mostoufi jān), ministrów (wazirān), książęcych zarządców prowincji 
(farmānfarmāijān) i utytułowanych urzędników, oraz reprezentantów elit lokalnych: 
szlachtę (a’jān), arystokrację (aszraf), szefów plemion (chān – wódz) i miejską klasę 

297 Por. Encyclopaedia Iranica, http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v5f6/v5f6a028.html, 
hasło: class system.

298 Beig – naczelnik plemienia, przywódca, Por. Персидско-русский словарь, t. 1, s. 246.
299 Kalāntar – naczelnik, dowódca sił policyjnych w dzielnicy miasta. Por. Персидско-русский 

словарь, t. 2, s. 339.
300 Klasyfi kacja ziem i podział administracyjny Iranu pod panowaniem Kadżarów zob. A.K.S. Lamb-

ton, Land Tenure and Revenue Administration in the Nineteenth Century [w:] The Cambridge History of 
Iran, ed. by P. Avery, G. Hambly, Ch. Melville, Cambridge 1991, t. 7, s. 459–505.

301 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 18.
302 Por. Encyclopaedia Iranica, http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v5f6/v5f6a028.html, 

hasło: class system.
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urzędniczą (z tytułem „mirzā”)303. Kadżarscy książęta byli potomkami Fath Alego 
Szacha (1797–1834) i pochodzili też z licznych linii bocznych, a o statusie każdego 
z nich decydował stopień pokrewieństwa z szachem, pozycja ojca, rodzinne korzenie 
matki oraz własne dokonania. 

Filarami władzy wymienionej wyżej grupy była biurokracja cywilna oraz biuro-
kracja wojskowa. We wczesnym okresie panowania Kadżarów istniał wyraźny po-
dział na „ludzi pióra” – urzędników państwowych i „ludzi miecza” – wojskowych 
namiestników prowincji. Od najmłodszych lat chłopców kształcono z konkretnym 
zamiarem wykierowania na wodza lub skrybę, zaś rodzaj otrzymanego wykształce-
nia determinował jego późniejszą karierę304. W czasach Kadżarów zadania biurokra-
cji sprowadzały się głównie do egzekwowania podatków, nie poświęcano natomiast 
wiele uwagi sprawom publicznym, takim jak budowa i naprawa dróg oraz karawan-
serajów czy utrzymanie szpitali i szkół, pozostawiając te ostatnie w gestii ducho-
wieństwa305. W początkowym okresie panowania Kadżarów warstwa biurokratyczna 
była postrzegana jako przedłużenie królewskiego dworu i obejmowała wojskowych 
(nezāmi), administrację (qalami) i służbę dworską (tabaqe-je noukar). Rdzeń biu-
rokracji tworzyli księgowi (mostoufi  – księgowy), urzędnicy (monszi – urzędnik) 
– wykształceni w sposób tradycyjny – oraz pisarze (moharres – pisarz). Działali 
oni pod zwierzchnictwem wezyrów (wazir) w stolicy i prowincjonalnych miastach. 
Pod koniec panowania Kadżarów kluczowymi pozycjami były stanowiska czterech 
wezyrów: fi nansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i wojny. Stopniowo 
przedstawiciele biurokracji zaczęli zdobywać przywileje w postaci tytułów równo-
znacznych z tymi, które dotąd nadawano jedynie wojskowym, niektórzy księgowi 
otrzymywali nawet mianowanie na zarządcę prowincji. W wieku dziewiętnastym 
miała miejsce stopniowa transformacja biurokracji i wzrost jej znaczenia306.

Drugą, obok dworu szacha i bogatych książąt, wpływową grupą społeczną i po-
lityczną w dziewiętnastowiecznym Iranie byli przywódcy głównych plemion: Bach-
tiarów, Kurdów, Arabów, Baluczów, Lorów, Qarāgozlu, Kaszkajów i Turkmenów. 
Tworzyli oni trzon perskiej arystokracji wojskowej. W wieku XIX plemiona miały 
realną autonomię, chociaż kadżarscy szachowie wielokrotnie podejmowali próby 
podporządkowania wodzów plemiennych własnym gubernatorom i scentralizowa-

303 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 33. „Mirzā”, skrót od „mirzāde” był tytułem 
książęcym, oznaczał przynależność do rodu książęcego i występował po imieniu, natomiast w prepozycji 
– przed imieniem, był przydomkiem nadawanym dowódcom wojskowym, zajmującym się fi nansami, 
sekretarzom. Tytuł mirzy mogli mieć także synowie głównych dowódców wojskowych oraz przywódców 
plemion i wówczas funkcjonował on jako tytuł książęcy. Por. Loqatnāme-ye Dehchodā, hasło: mirzā. 

304 Fath Ali Szach odmówił mianowania na zarządcę Qom swojego syna Kajumarty Mirzy Abu-l 
Molka, kiedy dowiedział się, że książę posiada umiejętności urzędnika. Stwierdził, że „książę, który 
nauczył się, jak przygotować wykaz podatków (fard–newisi), nie ma już kwalifi kacji, aby zostać namiest-
nikiem” (przeł. – M.A.). Por. Encyclopaedia Iranica, http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/
v5f6/v5f6a028.html, hasło: class system.

305 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 25.
306 Por. tamże.
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nia władzy307. Ani mianowanie przywódców plemion na gubernatorów, ani intrygi 
mające na celu wzniecenie konfl iktów międzyplemiennych nie dały szachom pełnej 
kontroli nad plemionami. 

Wpływy polityczne i nierozerwalnie z nimi związany status społeczny dawały 
przedstawicielom elit rządzących możliwości budowania własnej potęgi ekonomicz-
nej poprzez nabywanie i kontrolowanie rozległych posiadłości ziemskich. Była to 
grupa, która potencjalnie mogła generować inteligencję, ponieważ miała możliwości 
kształcenia się i wywierania wpływu na otaczającą ją rzeczywistość. Ze względu na 
pozycję społeczną byli to ludzie względnie wolni od nacisków zewnętrznych i ko-
nieczności podporządkowania swoich działań pracy zarobkowej. 

Bliski związek z klasą rządzącą mieli ofi cjalnie mianowani duchowni z tytułem 
emām dżom’e308, szejch al-eslām309 i szyiccy sędziowie310. Powiązanie ich statusu 
społecznego z pozycją szacha i przynależność do „doulat”311 sprawiły, że w drugiej 
połowie wieku reprezentanci tej grupy, bardziej świadomi zachodzących zmian, pod-
jęli kroki zmierzające do stworzenia przesłanek dla legitymizacji władzy, a zarazem 
podjęli się mediacji na granicy doulat i mellat oraz maszrute i maszru’e. 

Jeśli za kategorię wyróżniającą inteligencję w sensie fi lozofi cznym uznamy przy-
mioty ducha, pełniejsze zanurzenie się w świecie wartości i refl eksję nad zjawiskami 
natury ontologiczno-aksjologicznej oraz poczucie posłannictwa wobec społeczeń-
stwa, to grupą predestynowaną do wytworzenia inteligencji – również jako kategorii 
socjologicznej – będzie szyickie duchowieństwo.

Szyizm został ogłoszony religią państwową przez szacha Ismaila Safawiego 
w 1501 roku. Przedstawiciele dynastii ogłosili się pomocnikami dwunastego imama 
i nadali sobie miano „Cień Boga na Ziemi”. „Ich forma szyizmu stopniowo prze-
kształciła się z mesjanistycznej ideologii, zdolnej do wywołania zażartej walki w celu 
zdobycia władzy, w narzędzie polityczne, aby stawić czoła sunnickiemu Imperium 
Otomańskiemu na Zachodzie i zjednoczyć państwo”312. Kształtowanie szyizmu jako 
narzędzia politycznego wymagało zaangażowania szyickich duchownych: znawców 
prawa i tekstów kanonicznych. W poszukiwaniu narzędzi legitymizacji władzy szach 
Ismail zaprosił ulemów z Iraku, ufundował dla nich szkoły teologiczne, a niektórym 
przyznał wysokie funkcje w państwie. Najwyższe stanowisko piastował duchowny 

307 Więcej na temat struktury terytorialnej Iranu i systemu administracji za panowania dynastii Ka-
dżarów patrz A.K.S. Lambton, Land Tenure and Revenue Administration in the Nineteenth Century [w:] 
The Cambridge History of Iran, t. 7, s. 459–505.

308 Hasło: imam. Tytuł oznacza osobę, która przewodniczy modlitwom, etymologicznie słowo „imam” 
znaczy „ten, który stoi na przedzie”; emām-e dżom’e – duchowny, który prowadzi modlitwy w piątek 
w głównym meczecie miasta. Por. The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, t. 2, s. 182.

309 Hasło: shaykh al–islam. Termin pojawił się pod koniec X wieku w Chorasanie; był używany 
zarówno jako tytuł honorowy, jak też na określenie formalnego stanowiska osoby pełniącej kluczowe 
funkcje w lokalnym systemie edukacji. Zakres znaczeniowy terminu szejch al-eslām ulegał zmianom, 
stałe cechy to: skojarzenie go z biegłością w sprawach religii, zwłaszcza islamskiego prawa: szari’a. Por. 
The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, t. 4, s. 54.

310 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 33.
311 Rozumiana jako przynależność do warstwy rządzącej.
312 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 29.
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odpowiedzialny za propagowanie szyizmu, zarządzanie funduszami religijnymi, 
mianowanie szejchów al-eslām i wyznaczanie głównych sejjedów. Oprócz grupy 
związanej bezpośrednio z dworem panującego istniała dosyć liczna grupa duchow-
nych szyickich niższych szczebli. Zwierzchność nad nimi sprawował mullā-bāszi 
– było to stanowisko utworzone już pod koniec panowania Safawidów. Jednocześnie 
ze wzmacnianiem szyizmu rozpoczęło się prześladowanie sunnitów, wyznawców su-
fi zmu i niemuzułmanów. W ten sposób Safawidzi ukształtowali wpływową w przy-
szłości grupę, która miała wspierać władców wyznających szyizm oraz tworzyć 
opozycję wobec wyznawców innych religii i odmiennych systemów fi lozofi cznych. 
Szyizm został przez nich wykorzystany do potwierdzenia władzy i konsolidacji im-
perium. Dynastia Safawidów upadła w 1722 roku i wówczas większość ulemów wy-
emigrowała do południowego Iraku. Wtedy też rozpoczęła się walka między dwoma 
nurtami szyizmu: achbarytami i osulitami. Achbaryci, uczniowie Āqā Mohammada 
Bāqer Behbahāniego, największe wpływy uzyskali za panowania Kadżarów313. Na 
terenie Iranu tradycyjnym centrum szyizmu był Isfahan. Za panowania Fath Alego 
Szacha (1797–1834) w Isfahanie rządził sejjed Mohammad Bāqer Szafti, uznawany 
za najbogatszego ulema w historii. Nie sięgał on wówczas po władzę polityczną, ale 
zarówno jego bogactwo, jak i wpływy można uznać za legendarne. 

Kolejni perscy szachowie nie cieszyli się poparciem ulemów. Mohammad Szach 
(1835–1848) i jego wielki wezyr Mirzā Āqāsi przejawiali skłonność do sufi zmu, 
poza tym próby reform i narastająca zależność od Rosji i Wielkiej Brytanii wzmaga-
ły krytycyzm duchownych.

Szyicki kler w czasach Kadżarów był bardzo zróżnicowany, a jego członkowie 
mieli różny status społeczny i wpływy. Na szczycie religijnej hierarchii pod wzglę-
dem wpływów znajdowali się uczeni w prawie – modżtahedzi314. Podobny status spo-
łeczny, chociaż dużo mniejsze wpływy polityczne, mieli mianowani przez szacha 
duchowni, prowadzący piątkowe modły w głównych meczetach. Średnią pozycję 
w szyickiej hierarchii zajmowali nauczyciele szkół religijnych (modarres – nauczy-
ciel) oraz mułłowie prowadzący modły w mniejszych meczetach (pisznamāz) i ka-
znodzieje (wā’ez), a najniższą – lektorzy (ahl-e menbar) i recytatorzy misteriów pa-
syjnych dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci Imama Hosejna – rouzechān. 

Uwzględniając pozycję społeczno-ekonomiczną oraz polityczne powiązania, du-
chowieństwo szyickie można podzielić na trzy główne grupy: 1) związaną z dworem 
szacha, 2) będącą w sojuszu z prowincjonalnymi właścicielami ziemskimi lub posia-
dającą własną ziemię oraz 3) tę, która musiała polegać na miejskiej klasie średniej, 
jeśli chodzi o środki na utrzymanie315. 

313 Por. tamże, s. 30.
314 „Modżtahed – osoba duchowna, która osiągnęła najwyższy poziom w systemie kształcenia du-

chownych, mająca kompetencje do wydawania autorytatywnych interpretacji zagadnień z zakresu prawa 
religijnego. (...) Najważniejszą funkcją szyickiego modżtaheda było podejmowanie edżtahadu (wysiłku 
– I.N.) W odpowiedzi na nowe pytania, w celu ogłoszenia nowych interpretacji prawa i doktryny”. Por. 
N. Keddie, Współczesny Iran, s. 16.

315 Por. Encyclopaedia Iranica, http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v5f6/v5f6a028.html, 
hasło: class system.
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Wojny Persji z Rosją na początku wieku XIX stworzyły duchowieństwu tę do-
godną okazję historyczną, że mogło aktywnie ingerować w sprawy polityczne kraju 
i powoli uzależniło szacha od swojego poparcia i wpływów316. Według Ādżudāniego, 
duchowieństwo szyickie niespodziewanie z dnia na dzień zyskało siłę, a oddziaływa-
nie autorytetu duchownych na społeczeństwo było bezprecedensowe317. Odżyły dys-
kusje na temat ukrytego imama i roli duchownych jako jego spadkobierców. Mułła 
Ahmad Narāqi rozpatrywał kwestię władzy duchownych na poziomie teoretycznym, 
ale znaleźli się też tacy duchowni, którzy próbowali realizować swe poglądy w prak-
tyce: sejjed Szafti sięgnął po władzę w Isfahanie i zdobył taką pozycję i autorytet, 
że uniezależnił się od władzy państwowej. W okresie Kadżarów, za panowania Mo-
hammada Szacha, przed Naser ad-Dinem, wpływy tego modżtaheda były tak duże, 
że nie tylko ingerował on w wewnętrzną politykę Iranu, ale też układał się przeciw-
ko Iranowi w polityce zewnętrznej. Sejjed Szafti sprzymierzył się z ambasadorem 
Wielkiej Brytanii i wespół z innymi modżtahedami wydał fatwę, w której ogłosił, 
że wyprawa szacha Mohammada na Herat jest grzechem318. W parze z wpływami 
politycznymi szło jego bogactwo materialne. Jeden z uczniów Szaftiego Mirzā Mo-
hammad Tanekāboni pisał, że wśród szyickich ulemów nie było równego mu w boga-
ctwie319. Mohammad Szach ukrócił rządy Szaftiego w Isfahanie: część zwolenników 
duchownego uwięził, innych zesłał, a w mieście założył państwowe urzędy. Jednak 
za panowania następnego z Kadżarów – Naser ad-Din Szacha – karta się odwróciła 
i duchowieństwo odzyskało utracone wpływy320. 

W obliczu wzrastających wpływów duchowieństwa w wieku XIX kadżarscy 
władcy próbowali pozyskać je dla swoich celów. Wszystkie ważniejsze miasta mia-
ły duchownych na stanowiskach: szejch al-eslām oraz emām dżom’e, mianowanych 
przez szacha, i ci duchowni popierali przedsięwzięcia władcy. Podejmowali jed-
nocześnie udane próby umocnienia swojej pozycji i uniezależnienia się od dworu. 
Teoretycznie pochodząca z mianowania funkcja szejch al-eslām czy emām dżom’e 
z czasem stała się dziedziczna: w Teheranie szejcha al-eslām zastąpił jego syn mirzā 
Abu al-Qāsem (1846), następnie wnuk – Zejn al-Ābedin (od 1863) i prawnuk, mirzā 
Abu al-Qāsem-chān (od 1904)321. W pierwszej połowie wieku XIX toczył się też spór 
o pozycję mardża’-e taqlid (dosł. wzór do naśladowania) i prawo jednego lub kilku 
modżtahedów do wydawania arbitralnego osądu i decyzji. Dużą rolę w dyskusjach 
odegrał Āqā Mohammad Bāqer Behbahāni (1705–1803) oraz szejch Murtazā Ansari 
(1801–1864)322. Rozważania na temat roli duchownych w kształtowaniu się poję-
cia władzy i charakteru państwa trwały przez cały wiek XIX, a punkt kulminacyjny 
osiągnęły w czasie ruchu konstytucyjnego i omawiania koncepcji: welājat-e faqih. 

316 M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni (Irańska Rewolucja Konstytucyjna), Tehrān 1382 (2004), s. 97.
317 Tamże, s. 98.
318 Tamże, s. 99
319 Por. tamże, s. 100
320 Por. tamże. 
321 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 45. 
322 H. Algar, Religion and State in Iran 1785–1906. The Role of the Ulama in the Qajar Period, 

Berkeley–Los Angeles 1969, s. 17, 34.
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Spory na temat źródeł władzy nie zostały wówczas ostatecznie rozstrzygnięte. Była 
to jednak kwestia podstawowa. Ādżudāni stwierdził, że temat konstytucji jako pod-
stawy państwa oraz styl władzy są ze sobą wzajemnie powiązane i nie można pomi-
nąć żadnego z elementów w dyskusjach nad kierunkami modernizacji323.

Duchowni poparli szacha w wojnach z Rosją o Gruzję (1804–1812 oraz 1826–
–1828), ogłaszając dżihad, wezwali do wystąpienia przeciw wojskom rosyjskim 
w roku 1826, znajdowali się w armii Abbasa Mirzy, w latach 1855–1857 zorganizo-
wali wystąpienie mieszkańców Tabrizu przeciwko tamtejszemu głównemu dowódcy 
wojsk324. Wyjątkową pozycję społeczną duchownych umacniał brak świeckich szkół. 
Kuzniecowa stwierdziła: „Brak świeckich szkół w Iranie w drugiej połowie XIX 
wieku był gwarancją wpływów duchowieństwa nie tylko na dusze dzieci, ale i na 
cały system oświaty, a w konsekwencji i na całą naukę i kulturę Iranu”325. Obserwację 
Kuzniecowej potwierdziła Nikki Keddie, pisząc: „nauczanie pozostawało w rękach 
ulemów i władza nie miała nic do powiedzenia w sprawie programu czy jakiejkol-
wiek innej kwestii. Nauczanie było konserwatywne i muzułmańskie, na niższych 
poziomach obejmowało głównie czytanie i pisanie oraz przyswajanie Koranu na pa-
mięć (przy czym uczniowie często nie rozumieli arabskiego tekstu), na wyższych zaś 
– język arabski i tradycyjne nauki islamskie”326. 

Siła duchowieństwa była atrakcyjna również dla Brytyjczyków, którzy często 
uciekali się do przekupstwa, aby przeciągnąć na swoją stronę wpływowych modżta-
hedów. Od połowy XIX wieku istniał specjalny fundusz, którym zarządzał angielski 
poseł w Teheranie i konsul w Bagdadzie – pieniądze rzekomo pochodziły z majątku 
indyjskiego radży, który po śmierci przekazał swoje dobra na rzecz pomocy poboż-
nym muzułmanom327. Dla duchownych z kolei obce rządy stanowiły przeciwwagę 
dla rządów szacha i jednocześnie narzędzie w rozgrywkach o wpływy na rodzimym 
gruncie. Do Brytyjczyków zwrócił się z prośbą o pomoc emām dżom’e Teheranu, 
kiedy został odsunięty od władzy przez Amir Kabira.

Wyższe duchowieństwo było niezależne ekonomicznie dzięki rozbudowane-
mu systemowi darowizn i zapisów, otrzymywanym od rządu majątkom i rentom, 
świadczeniom fi nansowym, związanym z prowadzeniem działalności religijnej, do-
broczynnej i oświatowej328. Nie bez wpływu na wzrost pozycji szyickiego ducho-
wieństwa był brak religijnej legitymizacji władzy Kadżarów oraz fakt, że większość 
czołowych duchownych przebywała w osmańskim Iraku, co pozwalało im bezkarnie 
krytykować władzę szacha i postulować zmianę polityki rządu329.

Elity rządzące w Persji tworzyły tę warstwę, która ze względu na posiadane wpły-
wy i pozycję ekonomiczną stwarzała warunki dla wyłonienia się inteligencji. Między 

323 M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni, s. 101.
324 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 47.
325 Tamże, s. 48.
326 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 27.
327 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 47.
328 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 27.
329 Tamże.
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dworem szacha i duchowieństwem nie tylko toczyła się walka o władzę, lecz także 
ścierały się idee, dotyczące źródeł władzy i legitymizacji rządów. Z drugiej strony 
ani duchowieństwo, ani elity dworskie nie były bez reszty zaangażowane w walkę 
o konstytucję. Przedstawiciele obydwu grup dbali przede wszystkim o własne inte-
resy, a dopiero w następnej kolejności o dobro ogółu pod warunkiem, że nie stało 
ono w sprzeczności z partykularnymi dążeniami. Najbardziej wpływowi książęta 
opowiedzieli się po stronie antykonstytucjonalistów podczas rewolucji 1905–1911. 
Odmówili wytypowania własnego reprezentanta do parlamentu (madżlesu) i do-
piero interwencja szacha Mozaffar ad-Dina skłoniła ich do podporządkowania się 
ustanowionemu prawu wyborczemu. Podobnie zachowali się przywódcy plemien-
ni: w pierwszej fazie Rewolucji Konstytucyjnej (1906–1908) ta wpływowa grupa 
pozostawała obojętna lub opozycyjna wobec proponowanych przemian, a dopiero 
w drugim etapie (1908–1911) niektórzy z przywódców plemiennych, między inny-
mi Bachtiarzy, przyłączyli się do konstytucjonalistów w walce przeciwko szachowi 
Mohammadowi Alemu.

Średnia klasa obejmowała kupców, część ulemów, drobnych posiadaczy ziem-
skich, sklepikarzy i rzemieślników. Kupcy bazarowi stanowili najistotniejszą jej 
część i chociaż nie posiadali bezpośrednich wpływów politycznych czy powiązań 
z dworem szacha, byli znaczącą siłą ekonomiczną i potężnym narzędziem w rę-
kach średniego duchowieństwa. „Bazar i meczet to dwa płuca życia publicznego 
w Iranie”330 – pisał Roy Mottahedeh, a polski publicysta potwierdzał nierozerwalny 
związek i wyrastającą zeń potęgę tych dwóch instytucji: Gdy bazar i meczet prze-
mawiają jednym głosem – chwieją się podstawy „pawiego tronu”331. Mottahedeh 
porównał bazar do greckiej agory i rzymskiego forum, podkreślając, że pełnił on 
nie tylko funkcje ekonomiczne, ale był też areną życia politycznego332. Abrahamian 
potwierdził ogromną rolę bazarów, pisząc że tutaj kupcy sprzedają towary, rzemieśl-
nicy wytwarzają rękodzieło, przedsiębiorcy budują meczety, przywódcy religij-
ni wygłaszają kazania, rząd magazynuje ziarno a arystokraci i niekiedy szachowie 
negocjują pożyczki333. Perska klasa średnia przeszła w drugiej połowie wieku XIX 
największą transformację, spowodowaną jej uwikłaniem w politykę ekonomiczną 
Anglii i Rosji. Czy mogła ona wówczas wykształcić inteligencję? Wydaje się, że 
na postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Z zastrzeżeniem, że 
mówimy o pierwszym pokoleniu inteligencji, które rodziło się w drugiej połowie 
wieku XIX wieku, a swój dojrzały kształt ideowy uzyskało w trakcie dyskusji nad 
konstytucją – określiło wówczas nie tylko stan Iranu i charakter koniecznych zmian, 
lecz także zdefi niowało własną pozycję społeczną i funkcje. Większość bazarich była 
słabo wykształcona i podążała za ideowym przewodnictwem ulemów. Hasła moder-
nizacji i sprzeciwu wobec tyranii były rozpatrywane przez pryzmat interesów eko-
nomicznych grupy. Średnia klasa nie przejawiała zaangażowania w kwestie władzy 

330 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet. Religion and Politics in Iran, New York 1985, s. 34.
331 W. Giełżyński, Rewolucja w imię Allacha, Warszawa 1979, s. 25.
332 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 35.
333 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 58.
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w znaczeniu dyskusji nad charakterem władzy, jej źródłami i koncepcjami zmian. 
Potrzebowała pośrednika – „transformatora” – w konfrontacji kulturowej z Europą 
oraz ofi cjalną władzą i znalazła go w duchowieństwie. 

Wpływ zachodnich idei, datujący się od połowy XIX wieku, spowodował roz-
dźwięk między inteligencją religijną i świecką, a zaistniały dysonans z biegiem cza-
su miał się pogłębiać. Na przełomie wieków XIX i XX zaczęła się też pogłębiać 
przepaść między stylem życia warstw wyższych i niższych i będący skutkiem tego 
procesu dualizm w kulturze miejskiej, gdzie obok siebie istniały: tradycyjna warstwa 
kupców bazarowych i ulemów, której styl życia niewiele się zmienił, oraz bogate war-
stwy wyższe i inteligencja, nastawione na konsumpcję i zafascynowane zachodnimi 
wzorcami. Zaczęła się też wyłaniać klasa pracująca, złożona ze zubożałych wieś-
niaków, osiadłych i częściowo osiadłych plemion koczowniczych, miejskiej biedoty 
i drobnych przedsiębiorców, którzy wskutek masowego importu tanich obcych towa-
rów stracili rynek dla swoich wyrobów. Nowe klasy: zawodowa inteligencja, rodzą-
cy się proletariat miejski, u zarania swojego istnienia nie miały jeszcze znaczącego 
wpływu na stosunki społeczno-polityczne w Iranie i nie dysponowały odpowiednimi 
narzędziami, aby zdobyć władzę. Pierwszą próbą był szereg wydarzeń określonych 
mianem Rewolucji Konstytucyjnej, gdzie starły się interesy różnych warstw i grup 
społecznych oraz politycznych. 

Z powyższego omówienia warstw i grup społecznych oraz ich zdolności do wy-
generowania inteligencji wynika późniejszy stosunek ilościowy inteligencji oraz 
grup niekulturotwórczych, których siłę inercji inteligencja musiała pokonać.

Z tradycyjnych grup społecznych największym potencjałem kulturotwórczym 
dysponowało duchowieństwo; z dwóch powodów: miało dostęp do kształcenia oraz 
wpisane w rolę społeczną zadanie przekazywania wzorców i objaśniania rzeczy-
wistości. Na drugiej pozycji sytuowały się świeckie elity intelektualne, związane 
z dworem szacha i środowiskiem wojskowym. Miały one możliwości kształcenia 
się i były otwarte na obce wpływy kulturowe; jednak nie posiadały ugruntowanego 
miejsca wśród średnich i niższych warstw społecznych. 

2.4. Babizm

Ruch babitów był jednym z najważniejszych wydarzeń w Iranie w połowie wieku 
XIX334. Jego narodziny miały źródło w przemianach ekonomicznych i społecznych, 
spowodowanych obecnością obcych państw i realizacją ich interesów na terenie 
Persji. Za tezą, że powstania nie były jedynie kontynuacją dawnych, tradycyjnych 
ruchów religijnych, związanych z objawieniem się Mahdiego, lecz wypływały 
z obecności obcych kulturowo czynników przemawiają zawarte w nich nowe treści 
ideologiczne335. 

Założyciel babizmu, Ali Mohammad urodził się w roku 1820 w Szirazie, w rodzi-
nie sejjeda i kupca. Początkowo, podobnie jak ojciec, zajmował się handlem. W cza-

334 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s.71.
335 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 43.
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sie podróży do świętych miejsc islamu szyickiego – Kerbeli i Nadżafu, zaznajomił 
się z naukami sekty szejchitów336. Założyciel szejchizmu, Ahmad Ahsai, głosił, że 
cały wszechświat przenika boski pierwiastek, a atrybuty Boga uzewnętrzniają się 
w Jego wybrańcach – imamach i prorokach. Główną tezą, która zjednała Ahsaje-
mu wielu zwolenników, było twierdzenie o rychłym nadejściu Mahdiego – miał on 
znieść wszelką niesprawiedliwość i ustanowić nowy, sprawiedliwy porządek. W na-
ukach szejcha nacisk położono na moralną odnowę i wewnętrzne przeobrażenie, nie 
zaś na przekształcenie porządku społeczno-politycznego337. 

Ali Mohammad 12 maja 1844 roku ogłosił się „Babem” – bramą, pośrednikiem 
między wiernymi a Bogiem – i wyjawił, że nadszedł czas przyjścia imama Mahdie-
go, ponieważ ziemski porządek wymaga odnowy, czego dowodzi narastający ucisk 
władzy, epidemie i choroby oraz niesprawiedliwość. Główne tezy swojej nauki zało-
życiel babizmu zawarł w traktacie Bajān (Objawienie, 1847). Rosyjski iranista M.S. 
Iwanow scharakteryzował je następująco: 

Bab uważał, że ludzkość rozwija się stopniowo wraz z następującymi po sobie epokami. 
Każda kolejna epoka przewyższa poprzednią i różni się od niej. Każda epoka ma swoje 
porządki i prawa. Stare porządki i prawa zostają zniesione wraz z końcem jednej epoki 
i nastaniem kolejnej. Ludzie samodzielnie nie mogą ustanowić tych praw. Zostają im one 
objawione przez proroka, którego Bóg posyła w każdej epoce. Zalecenia proroka ludzie 
otrzymują w postaci nowej, świętej księgi, która zastępuje starą. Takimi kolejno zmienia-
jącymi się prorokami i ich świętymi księgami byli, według Baba, Mojżesz i jego Pięcio-
ksiąg, Jezus i jego Ewangelia, Mahomet i Koran... Epoka Mahometa już minęła, i... Koran 
i szariat są przestarzałe i powinny zostać zastąpione nowymi prawami, a te powinien dać 
ludziom nowy prorok w nowej świętej księdze338.

Ważne miejsce w naukach Baba zajmowały kwestie władzy – samozwańczy pro-
rok uznał, że dynastia Kadżarów i cała elita rządząca oraz szyickie duchowieństwo, 
opierając się na przestarzałych prawach Koranu i szariatu, nie przystają do nowej 
epoki i potęgują dysharmonię między zmieniającymi się czasami a niezmienionym 
prawem, co prowadzi do wyzysku, dużych podatków i ogólnego ucisku. W ówczes-
nej atmosferze gwałtownych przemian i trudnej sytuacji ekonomicznej hasła Ale-
go Mohammada były niezwykle atrakcyjne dla tych, którzy poszukiwali punktów 
orientacyjnych w nowej rzeczywistości i cierpieli z powodu ucisku. Rosyjski konsul 
F.A. Bakulin podsumował nauki Baba: „Zachodnioeuropejskie utopie o równości, 
braterstwie i sprawiedliwym podziale dóbr z domieszką pewnych perskich bredni 

336 Wywodzący się z szyizmu nurt teozofi czny, inicjatorem był szejch Ahmad Ahsaji (1754–1826). 
„Idee szejchickie obejmowały elementy bardziej fi lozofi czne i mistyczne niż koncepcje większości orto-
doksyjnych szyitów, ale ich najważniejszą cechą wyróżniającą był nowy „czwarty fi lar”, w myśl którego 
na świecie zawsze istnieje człowiek zdolny interpretować wolę ukrytego imama (może również się z nim 
komunikować)”. Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 42. Por. także H. Corbin, Filozofi a muzułmańska, 
s. 299–304.

337 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 72.
338 М.С. Иванов, Очерк истории Ирана, Академия Наук СССР, Издательство „Наука”, Москва 
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tworzyły istotę nauki Baba”339. Nie była to opinia obiektywna, chociaż nie można 
zaprzeczyć, że głoszone nauki odznaczały się dużym synkretyzmem religijnym i nie-
wątpliwie zostały zainspirowane myślą europejską. Jak pisał Talipow: „...chociaż 
nauka Baba w całości opiera się na islamie i jego dogmatach, jest oryginalna w tym 
sensie, że wiele elementów babizmu ma początek w chrześcijaństwie, zoroastry-
zmie, hinduizmie i – co szczególnie ważne – w nowej europejskiej myśli społecznej, 
a jednocześnie „uproszczenie obrzędowości w religii i ascetyzm zbliżają babitów do 
chrześcijańskich reformatorów – twórców luteranizmu i protestantyzmu”340. Propo-
zycja reformatorska Baba miała charakter totalny – obejmowała wszystkie dziedziny 
życia: zagadnienie ślubów, wielożeństwa i równych praw dla kobiet, handel i wymia-
nę z cudzoziemcami, a nawet zniesienie dżihadu341. Bab domagał się też zagwaran-
towania praw jednostki i własności, co miałoby ogromne znaczenie dla rozwoju go-
spodarczego342. Teksty Baba były pisane bardzo zawiłym i niezrozumiałym językiem 
i nie docierały do większości jego zwolenników, a popularność proroka badacze ob-
jaśniają atrakcyjnymi hasłami o równości, braterstwie, przyjściu Mahdiego i nastaniu 
sprawiedliwego porządku343. Szerząca się popularność Baba zaniepokoiła szyickie 
duchowieństwo i władze świeckie. Następca Baba – mułła Mohammad Ali Barforu-
szi stwierdził, że nadszedł czas, aby zorganizować sprawiedliwe państwo babitów: 
ziemia miała być wspólna, równe prawa dla mężczyzn i kobiet. We wrześniu 1848 
roku zmarł szach Mohammad. Babici wykorzystali moment interregnum i wzniecili 
powstanie, występując otwarcie przeciwko władzy Kadżarów. Powstanie wybuchło 
w prowincji Mazanderan i rozszerzyło się na kilka większych miast w Iranie. W 1851 
roku rebelianci zostali rozgromieni. Baba stracono rok wcześniej. Po upadku po-
wstania i reperkusjach wśród wyznawców babizmu nastąpił rozłam na dwa nurty: 
azalitów i bahaitów. Nikki Keddie scharakteryzowała je następująco:

Po roku 1863 w ideologii azalitów pozostał silny element radykalny i rebeliancki a tak-
że nienawiść do Kadżarów, która była silniejsza od ich niechęci do ulemów szyickich, 
w związku z czym pewna ich liczba znalazła się wśród prekursorów i uczestników rewolu-
cji konstytucyjnej z lat 1905–1911. Natomiast pacyfi styczni bahaici unikali zaangażowa-
nia w bezpośrednią działalność polityczną – choć niektóre ich posunięcia miały reperkusje 
polityczne – i ogłosili w tej rewolucji neutralność (co, obiektywnie rzecz biorąc równało 
się czasem poparciu dla szachów). Wielu z nich zdobyło nowoczesne wykształcenie i po-
dobnie jak inne mniejszości z kwalifi kacjami w stylu europejskim a niekiedy także taką 

339 Cyt. za: Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана, s. 75.
340 Н.А. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., Издательство „Наука”, 

Москва 1988.
341 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 77.
342 „Największe znaczenie miało ogłoszenie głównej burżuazyjnej zasady – gwarancji praw jed-

nostki i własności. Ta teza miała szczególne znaczenie dla Iranu, gdzie brak zabezpieczeń dla jednostki 
i własności, nadużycia szacha i miejscowych władz, bez względu na istnienie pewnych norm szariatu 
i prawa zwyczajowego, ograniczającego te nadużycia, były czynnikami, hamującymi rozwój inicjatywy 
prywatnej i przedsiębiorczości, a przez to i kapitalizmu w Iranie” (przekł. fragmentu – M.A.); por. za: 
Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана, s. 77.

343 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально–экономическое положение Ирана..., s. 78.



pracą, byli podejrzewani o to, że reprezentują zachodnie interesy, tak że na uprzedzenia 
religijne skierowane przeciwko nim nakładały się dodatkowo odczucia antyzachodnie344.

Podsumowując spuściznę intelektualną i ideową babizmu, warto podkreślić, że 
w swoich naukach Bab zwrócił uwagę na zwrotny moment w dziejach Iranu, pi-
sząc w Bajān o zmianie epok i konieczności wypracowania nowych metod radze-
nia sobie z rzeczywistością. Głoszone hasła miały charakter totalny i ogólny, nie 
proponowały szczegółowego programu reform dla żadnej z wymienionych dziedzin 
i nie zawierały realnej oceny sytuacji. Myśliciel miał cel nadrzędny – zaprowadzenie 
sprawiedliwego porządku – i na drodze do jego realizacji widział dwie przeszkody: 
szyickie duchowieństwo i elitę rządzącą uosabianą przez Kadżarów. Można posta-
wić tezę, że ruch babitów był wystąpieniem klasy średniej przeciwko klasie wyższej 
i zaprowadzonym przez nią porządkom. W kontekście rozważań o inteligencji trzeba 
zauważyć, że Bab był charyzmatycznym przywódcą, ale nie posiadał gruntownego 
wykształcenia, a charakter przekonań i sposób ich rozprzestrzeniania nosiły znamio-
na fanatyzmu. 

Po roku 1863 wyłoniły się dwa ugrupowania, które można powiązać z dwoma 
nurtami inteligencji: radykalne i skłonne do natychmiastowych działań, a motywację 
czerpiące z nienawiści do Kadżarów – azalici, oraz bardziej umiarkowane i zrzesza-
jące ludzi gruntownie wykształconych, dla których motorem działania były logiczne 
wnioski i którzy skłaniali się ku stopniowym przemianom – bahaici. 

344 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 45.
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ROZDZIAŁ III

Prototypy irańskiej inteligencji

3.1. Mirzā Taqi-chān Farāhāni Amir Kabir. Idea silnego państwa

Mirzā Taqi-chān Farāhāni wychował się w środowisku dworskim w Tabrizie jako 
służący w rodzinie Qā’em Maqāma Abdul al-Qāsema Farāhāniego345. Jak zauważyła 
rosyjska badaczka Kuzniecowa, Taqi-chān:

Żył wśród najbardziej oświeconych i swobodnie myślących przedstawicieli warstwy rzą-
dzącej tego czasu – następcy Abbasa Mirzy, wielkiego Qā’em Maqāma Abd al--Qāsema 
Farāhāniego i jego otoczenia, mających możliwość swobodnego rozpatrywania najważ-
niejszych problemów polityki wewnętrznej i zagranicznej Iranu, próbujących znaleźć 
sposoby militarnego i ekonomicznego umocnienia pozycji kraju, podniesienia jej prestiżu 
międzynarodowego, postępu kulturowego. Właśnie w takim środowisku mogły powsta-
wać i powstawały idee oświeconego absolutyzmu, które następnie Taqi-chān starał się 
urzeczywistnić346.

Mirzā Taqi-chān Farāhāni od dzieciństwa odznaczał się chłonnym umysłem 
i pędem do wiedzy. Qā’em Maqām dostrzegł predyspozycje intelektualne chłopca 
i przykazał, aby ten uczył się razem z jego synami347. Kiedy Taqi-chān osiągnął doj-
rzały wiek, zaczął pełnić służbę państwową najpierw u boku swojego protektora, 
a następnie jako sekretarz armii348. Na ukształtowanie się poglądów Taqi-chāna na 
sprawy państwa i system rządów wywarł wpływ udział w misjach dyplomatycznych 
– najpierw do Rosji z poselstwem Chosrou Mirzy, które miało wyjaśnić rosyjskiemu 
carowi okoliczności śmierci Aleksandra Gribojedowa349 i zapobiec ewentualnemu 
pogorszeniu się stosunków dyplomatycznych, a następnie do Turcji na konferencję 

345 Qā’em Maqām Mirzā Abdul al-Qāsem Farāhani Tehrāni (1189–1251/1811+1873). Przydomek 
qā’em maqām – namiestnik, otrzymał w 1237 roku. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, 
erudytą. Oprócz zdolności organizacyjnych, wykorzystywanych w wojsku i przy pełnieniu obowiązków 
sekretarza (o czym świadczył przydomek mirzā), był również poetą. Por. Loqatnāme-ye Dehchodā, http://
loghatnaameh.com, hasło: qā’em maqām.

346 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 102.
347 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 140–141.
348 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 53.
349 Carski poddany, znany w Rosji jako autor pierwszej komedii politycznej Mądremu biada, wyśmie-

wającej mentalność rosyjskiej szlachty początków XIX wieku. Zginął tragicznie w czasie pobytu w Persji 
w 1829 roku z rąk podburzonego przez ulemów tłumu. Nikki Keddie dopatruje się przyczyn incydentu 
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w Erzerumie, która miała zaowocować rozstrzygnięciem spornych kwestii, dotyczą-
cych granicy persko-tureckiej. Udział w trudnych rozmowach, w obecności przedsta-
wicieli Rosji i Wielkiej Brytanii jako gwarantów powziętych postanowień, przyniósł 
Taqi-chānowi doświadczenie polityczne. Wtedy też zapoznał się on z programem 
reform w Turcji – Tanzimat – i powziął myśl o przeprowadzeniu podobnych zmian 
w Iranie. W czasie czteroletniego pobytu w państwie osmańskim doprowadził do 
perfekcji znajomość języka tureckiego, którego uczył się, jeszcze będąc na służbie 
w Azerbejdżanie350. 

W czerwcu 1848 roku w Tabrizie wybuchły zamieszki spowodowane konfl ikta-
mi między muzułmanami a Ormianami. Taqi-chān został wysłany, aby położyć kres 
rozruchom, które przekształciły się w grabieże z udziałem żołnierzy samego Naser 
ad-Dina. Odtąd „stał się bliskim doradcą młodego następcy, a po ogłoszeniu tego 
ostatniego szachem – najbardziej prawdopodobną kandydaturą na stanowisko pierw-
szego wezyra”351. 

Wieść o śmierci szacha Mohammada dotarła do Naser ad-Dina 10 września 1848 
roku za pośrednictwem rosyjskiego konsula w Tabrizie grafa Anczikowa, powiado-
mionego z kolei przez rosyjskiego posła, księcia Dołgorukiego. Naser ad-Din polecił 
Taqi-chānowi poczynić niezwłoczne przygotowania do podróży do Teheranu. Na-
stępca tronu miał w stolicy ludzi, którzy troszczyli się o jego interesy: matka Naser 
ad-Dina ogłosiła się regentką do czasu przybycia szacha do stolicy i zapewniła so-
bie poparcie rosyjskiego poselstwa. W specjalnej deklaracji, którą delegacja złożona 
z notabli i duchownych szyickich przedstawiła posłom rosyjskiemu i angielskiemu, 
regentka zawiadamiała o wstąpieniu na tron Naser ad-Dina, wyrażała nadzieję, że jej 
syn uzyska poparcie obydwu państw i jednocześnie zwracała się z prośbą o pożyczkę 
fi nansową352. Te pośpieszne działania nie będą budzić zdumienia, jeśli uświadomi-
my sobie, że wówczas – w połowie XIX wieku – podróż z Tabrizu do Teheranu 
trwała 33 dni353, a dworskie prorosyjskie stronnictwo miało swoich przeciwników 
w postaci zwolenników Wielkiej Brytanii. Przytaczamy te fakty również dlatego, aby 
przybliżyć warunki, w jakich musiał działać Amir Kabir: do obiektywnych, takich 
jak dominacja ekonomiczno-polityczna Rosji i Wielkiej Brytanii, dochodziły intrygi 
dworskie – okoliczności, którym trudno przeciwdziałać, ponieważ nie posiadają one 
wewnętrznej logiki, a zależą od ogromnej liczby czynników. Mianowanie Taqi-chāna 
na premiera wzbudziło zdecydowany sprzeciw ze strony dworskiego stronnictwa 
oraz szyickich ulemów. Ci pierwsi uważali Taqi-chāna za człowieka z plebsu i bu-
rzyli się na myśl, że ma on zajmować tak wysokie i odpowiedzialne stanowisko354. 

w antyirańskości samego Gribojedowa i lekceważeniu przez niego „podstawowych zasad perskiego savoir-
-vivre’u i honoru”. Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 40. 

350 Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране в середине XIX в., Академия 
Наук СССР, Издательство „Наука”, Москва 1983, s. 41.

351 Tamże, s. 42.
352 Tamże.
353 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 147.
354 Anarkułowa wspomniała, że dworska arystokracja obawiała się ze strony Amir Kabira rządów 

podobnych do działań Aqasiego, który podobnie jak Amir Kabir miał szerokie pełnomocnictwa, z pocho-
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Większe jeszcze znaczenie miało zaufanie jakim Naser ad-Din obdarzył Taqi-chāna, 
przyznając mu nieograniczone prawo działania. W napisanym osobiście liście szach 
zadeklarował: „Przekazaliśmy w wasze ręce wszystkie sprawy Iranu i uznajemy was 
za odpowiedzialnych za wszystko dobre i złe, co się wydarzy. Jednocześnie uczy-
niliśmy was pierwszą osobą Iranu i w waszej sprawiedliwości i umiejętności po-
stępowania z ludźmi pokładamy całkowite zaufanie. W nikim innym oprócz was 
nie pokładamy takiego zaufania, z tego też powodu napisaliśmy niniejszy list”355. 
Nieograniczone prerogatywy otrzymane od szacha potwierdził też sam Amir Kabir 
w rozmowie z księciem Dołgorukim: „Przyjąłem stanowisko pod warunkiem, że mo-
ich rad będzie się słuchać, że szach będzie się liczył z moimi propozycjami. Inaczej 
zostałbym jego poddanym, a nie służyłbym mu”356. Duży zakres władzy Taqi-chāna 
był głównym argumentem stronnictwa dworskiego, z matką Naser ad-Dina na czele, 
w walce przeciwko działaniom premiera. Matka szacha stwierdziła: „Przecież nie 
można jednemu wezyrowi dawać tak nieograniczonej władzy i praw”357. Straszono 
też Naser ad-Dina, że zaufany reformator zechce w przyszłości wykorzystać swoje 
szerokie uprawnienia do całkowitego przejęcia władzy358. 

Amir Kabir miał bardzo ambitne plany. Lista zamierzonych działań obejmowała 
następujące przedsięwzięcia: 

1. Naprawa skorumpowanego porządku administracyjnego.
2. Zmniejszenie wpływów feudalizmu i zwiększenie siły władzy centralnej.
3. Zapewnienie pokoju w całym kraju.
4. Nagradzanie służby i karanie winnych bez względu na stanowisko czy stopień 

pokrewieństwa.
5. Zapobieganie uciskowi ze strony rządzących.
6. Walka z dawaniem i przyjmowaniem łapówek.
7. Uporządkowanie stanu własności państwowej i zebranie środków fi nansowych 

(budżetu).
8. Określenie wysokości pensji dla szacha i członków rodziny królewskiej oraz 

obniżenie pensji i ograniczenie przywilejów.
9. Zwrócenie uwagi na sprawę wojska i reforma stopni wojskowych.
10. Budowa fabryk w Iranie.
11. Zwrócenie uwagi na zgłębianie nowych nauk.
12. Troska o problem rolnictwa i system dzierżawy ziemi.
13. Rozwój dróg komunikacji i architektury miast.
14. Wykluczenie zbędnych przydomków (tzw. laqabów). 
15. Zakładanie gazet i tłumaczenie książek.
16. Zapobieganie ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy Iranu.

dzenia był mułłą i nauczycielem. Por. Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране 
в середине XIX в., s. 43.

355 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 147.
356 М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране в середине XIX в., s. 42.
357 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 153.
358 Tamże, s. 154.
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17. Stłumienie zamieszek, powodowanych przez lokalnych wodzów (sālār) i babi-
stów.

18. Troska o sprawę higieny.
19. Stworzenie regularnej służby pocztowej.
20. Budowa budynków urzędowych i bazarów w Teheranie i innych miastach.
21. Troska o ród Qā’em Maqāma, któremu Amir Kabir zawdzięczał swój rozwój359.

Po objęciu stanowiska wezyra Amir Kabir przystąpił do przygotowania grun-
tu pod reformy. W pierwszej kolejności musiał znaleźć sposób napełnienia skarbu 
państwa, który świecił pustkami, oraz pozbawić wpływów arystokrację dworską 
i szyickie duchowieństwo. Na podstawie przedstawionej wyżej, w ślad za Afszarim, 
listy planowanych działań Taqi-chāna możemy wyodrębnić trzy główne dziedziny 
reform: administrację, wojsko, oświatę. 

Działania zmierzające do złagodzenia permanentnego braku pieniędzy Amir Ka-
bir zaczął od stwierdzenia faktycznego stanu: aparat biurokratyczny był wówczas 
ogromnie rozbudowany, więc minister-reformator przystąpił do weryfi kacji list za-
trudnienia urzędników państwowych i osobistej służby szacha. Kontrola wykazała, 
że niektórzy z fi gurujących urzędników otrzymują pensje, nie wykonując żadnej pra-
cy, a spośród świty szacha – która według danych rozrosła się od 600 osób w czasach 
Fath Alego Szacha do 4 tysięcy przy Naser ad-Dinie – rzeczywiście służy zaledwie 
300 osób360. Amir Kabir uporządkował te sprawy, pozbawił pensji fi gurantów oraz 
obniżył wypłaty pozostającym w służbie czy to administracyjnej, czy dworskiej361. 
W związku ze swoim posunięciem Amir Kabir napisał do szacha: „Państwo usta-
nowiło wypłaty i pensje, całkowicie wystarczające i adekwatne dla pozycji każdej 
osoby, w zgodzie z dochodami i wydatkami państwa”362. Kolejną reformę – admi-
nistracyjną – Amir Kabir rozpoczął od przeglądu stanu ziem państwowych i stwier-
dzenia, kto je użytkuje, na jakiej podstawie i czy odprowadza należny podatek do 
kasy państwowej. Miała ona też na celu centralizację i umocnienie władzy poprzez 
usprawnienie zbierania podatków, ustanowienie systematycznej kontroli państwa 
nad odległymi prowincjami i systemem ich zarządzania. Amir Kabir zdołał zwięk-
szyć wpływy do kasy państwowej dzięki wspomnianym wyżej posunięciom: ograni-
czeniu pensji urzędników i członków rodziny królewskiej, zlikwidowaniu urzędów 
efemeryd (wykreśleniu z list płac urzędników pobierających pensję bez pełnienia 
funkcji), opodatkowaniu ziem dzierżawionych od państwa363. Z jednej strony podjęte 
działania dawały realną szansę na stopniowe uniezależnienie się Iranu od pożyczek 

359 Tamże, s. 152–153.
360  Por. Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране..., s. 47.
361 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 149.
362  Cyt. za: Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране..., s. 48.
363 Temat podziału ziem w Iranie i warunków ich użytkowania za panowania Kadżarów jest sprawą 

złożoną. Zasadniczy podział państwowych ziem od połowy XIX wieku wyglądał następująco: królew-
skie – hesse, prywatne – arbābi lub molk, należące do duchownych – waqf, dawane w użytkowanie na 
pewien okres jako wyraz uznania za służbę – tojul. Por. Д.М. Анаркулова, Социально-политическая 
борьба в Иране, s. 77.
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z zagranicznych banków, z drugiej – przysporzyły Amir Kabirowi wrogów. Ważny 
jednak jest przede wszystkim fakt, że minister zdobył w ten sposób środki na szereg 
kolejnych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym: budowę fabryk i manufaktur, 
rozwój handlu wewnętrznego i zagranicznego. Wspieranie rodzimych źródeł prze-
mysłu było jednym z priorytetów Amir Kabira, między innymi rozkazał, aby mun-
dury dla wojska szyto z krajowego płótna364. O zaangażowaniu wielkiego wezyra 
w rozwój przemysłu w Iranie świadczyła też budowa piętnastu fabryk i manufaktur, 
które miały dostarczać wyposażenia armii i ograniczyć import365.

Reforma wojskowa była kolejnym ważnym krokiem w reformatorskim dziele 
Amir Kabira. Taqi-chān wykorzystał doświadczenia Turcji w reorganizacji armii oraz 
reformy sułtanów Selima III (1789–1807) i Mahmuda II (1808–1839)366. Silna armia 
dawała możliwości poskromienia rodzimych buntowników: wodzów plemiennych, 
wpływowych duchownych szyickich oraz babistów. Anarkułowa stwierdziła: „Nie 
da się nie zauważyć, że reorganizację armii wykorzystano do stłumienia powstania 
babistów 1848–1852”367. Do sukcesów armii, stworzonej przez Amir Kabira, należa-
ło również rozgromienie wojsk zwolennika Brytyjczyków Sālār-chāna w Chorasanie. 
Były to osiągnięcia wskazujące na zasadność reform, prowadzących do centralizacji 
władzy i pośrednio – skuteczność podjętych przez ministra środków w oporze wobec 
wpływów brytyjskich368. Ambicje wielkiego wezyra nie ograniczały się jedynie do 
wojsk lądowych, ponieważ pragnął on również stworzyć zalążek perskiej fl oty w Za-
toce Perskiej. W tym celu prowadził rozmowy z brytyjskim posłem – chciał zakupić 
od Wielkiej Brytanii cztery okręty wojenne369. Rozmowy zakończyły się fi askiem, 
ale sam fakt ich podjęcia był świadectwem rozmachu planów Amir Kabira. 

Reformy Amir Kabira godziły w wyjątkową pozycję szyickiego duchowieństwa, 
na co zwróciła uwagę Keddie370. Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności podstawom 
wpływów duchownych. Ważnym narzędziem ich władzy był system sądowniczy. 
W Iranie istniały dwa typy sądów: religijne (szariat) i świeckie (orf)371. Na czele 
tych pierwszych stali modżtahedzi, w wioskach – mułłowie, drugim przewodniczyli 
przedstawiciele świeckich urzędów, w tym również szach. W praktyce jednak – jak 
zauważyła Anarkułowa – sprawy rzadko były rozstrzygane przez władze administra-
cyjne, ponieważ one także musiały się kierować przykładami i zasadami zakorzenio-
nymi w prawie zwyczajowym (szariacie). Koran i szariat stanowiły podstawy prawa; 

364 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 149.
365 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 54.
366 W nawiasach podaję daty panowania obydwu sułtanów za: A. Chwalba, Historia powszechna. 

Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 520. Szczegóły dotyczące reform tamże, s. 519–522.
367  Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране в середине XIX в., s. 129.
368 Por. Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране, s. 60.
369 Por. tamże, s. 58.
370 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 46.
371 „Urf” – „to, co jest powszechnie znane i akceptowane” – niepisane prawo zwyczajowe, prze-

ciwstawiane skodyfi kowanemu świętemu prawu – szariat. W początkach ery islamskiej urf i szariat 
były traktowane jako komplementarne. Por. hasło: ‘urf, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic 
World, t. 4, s. 296.
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zasady kupna–sprzedaży, zastawu, wynajmu, dziedziczenia i szeregu innych spraw, 
które w Europie wchodziły w zakres prawa cywilnego, w Iranie znajdowały się w ob-
szarze regulacji religijnych372. Duchowieństwo szyickie dysponowało również bar-
dziej subtelnymi narzędziami wywierania wpływu na wiernych, jak ta’zije – obchody 
święta ku czci zamordowanego imama Hosejna, oraz bast373 – możliwość schronienia 
się przed prześladowaniem ze strony władzy w miejscu uznanym za święte. Prze-
ciwdziałając wpływom duchowieństwa, Amir Kabir wprowadził szereg nowych 
procedur sądowniczych, jak na przykład taką, że wszystkie sprawy i postanowienia 
sądów religijnych miały być kierowane do gabinetów (diwān-chāne)374, działalność 
sądów duchownych w prowincjach została poddana pod nadzór rozgałęzionej służby 
kontroli, przedstawiciele duchowieństwa wyniesieni na stanowiska przez kłamliwe 
przysięgi i wydający niesprawiedliwe postanowienia podlegali karom375. Amir Kabir 
podjął też działania zmierzające do zniesienia zwyczajów bastu – ważnego narzędzia 
szyickich duchownych w rozgrywkach politycznych. W 1850 roku pozbawił prawa 
bastu teherańskiego emām dżom’e. Duchownego poparł inny szyicki lider – szejch 
al-eslām Tabrizu: Ali-chān Afszāri. Niekiedy pretekstem do ogłoszenia miejsca świę-
tym był absurdalny incydent, jednak sam akt miał polityczny podtekst i był próbą 
sił między wielkim wezyrem a szyickim wyższym duchowieństwem. Anarkułowa 
streściła wydarzenie, które może posłużyć za ilustrację do powyższego stwierdze-
nia: w głównym meczecie Tabrizu schronił się byk, uciekający przed rzeźnikiem; 
nie zważając na świętość miejsca rzeźnik wtargnął do świątyni, ale wtedy został 
stratowany przez rozszalałe zwierzę. Byka uznano za boskiego mściciela, umajono 
girlandami kwiatów i czczono376. Niewiarygodną historię potwierdziła Kuzniecowa: 
w związku z zaistniałym zdarzeniem Ali-chān Afszāri ogłosił Tabriz świętym mia-
stem dwunastego imama Mahdiego, wolnym od podatków wobec państwa i podle-
gającym jedynie jurysdykcji samego szejcha377. Amir Kabir ograniczył prawo bastu 
– odtąd miało je mauzoleum imama Rezy w Meszhedzie i Fatimy w Qom oraz stajnie 
szacha i wielkiego wezyra. Na uwagę zasługuje fakt, że do działań Amir Kabira kry-
tycznie odnieśli się przedstawiciele Rosji i Wielkiej Brytanii, widząc w posunięciach 
premiera dążenia do umocnienia absolutnej władzy szacha. Trudno odmówić temu 
stwierdzeniu słuszności, ale trzeba też pamiętać, że obce państwa pilnowały swoich 
interesów, a duchowni nierzadko je wspierali w zamian za gratyfi kacje fi nansowe. 
Amir Kabir słusznie uznał protesty księcia Dołgorukiego i konsula Sheil’a za wyjąt-
kowo bezczelną ingerencję w wewnętrzne sprawy Iranu378.

372 Por. Д.М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране, s. 102.
373 Bast – „schronienie się, azyl”. Por. Encyclopaedia of Islam. New Edition, Leiden 1973, t. 1, 

s. 1088, hasło: bast.
374 Diwān – urząd, rejestr, archiwum, kancelaria. Etymologia słowa zob. Encyclopaedia Iranica, hasło: 

divān, by F. de Blois, E. Bosworth, http:// www.iranica.com/newsite/articles/unicode; Podział urzędów 
i zakres ich kompetencji w okresie panowania dynastii Kadżarów zob. tamże, hasło administration, by 
S. Bakhash, R. Sheikholeslam.

375 Por. М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране, s. 105.
376 Por. tamże, s. 106.
377 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 104.
378 Por. М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране, s. 107.
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Osobisty stosunek Amir Kabira do kwestii religijnych był bardziej skomplikowa-
ny niż mogłoby się to wydawać, biorąc pod uwagę opisane wyżej działania. Wielki 
wezyr był człowiekiem bardzo religijnym. Afszari napisał: „Jeśli chodzi o religijność 
i pobożność, Amir Kabir był pobożnym muzułmaninem; modlił się, przestrzegał 
postów. Jedną trzecią swojego majątku przeznaczył na prace pożyteczne dla ogółu 
i naprawienie szkód. Sprzeciwiał się przesądom, które były rozprzestrzeniane pod 
nazwą religii wśród muzułmanów i domagał się oczyszczenia prawdziwej religii 
islamu z przesądów”379. Był zdecydowanym przeciwnikiem ingerencji niektórych 
duchownych w wewnętrzne sprawy państwa i utrzymywaniu przez nich związków 
z obcymi państwami, jednocześnie jednak zdawał sobie sprawę z rangi społecznej 
duchownych i złożonych relacji między muzułmanami a ulemami380. Nie występo-
wał przeciwko islamowi w jego tradycyjnej szyickiej formie – uważał, że Iran może 
się modernizować, nie zmieniając podstaw religii381. 

Jeśli wielkość człowieka zmierzymy ilością jego wrogów, to Amir Kabir znalazł 
się na czele myślicieli-reformatorów swojego czasu: opowiadało się przeciwko nie-
mu stronnictwo dworskie, szyiccy duchowni, pozbawieni części dochodów właści-
ciele ziemscy, wodzowie plemion, a także przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Rosji 
– ci ostatni obawiali się wzmocnienia Iranu wskutek działań podjętych przez Amir 
Kabira działań, zmierzających ku centralizacji władzy. Powodem wrogości, chociaż 
naszym zdaniem drugorzędnym, był też sposób bycia premiera: wyniosły i oschły 
– rezultat ukształtowania się osobowości Taqi-chāna u boku Qā’em Maqāma, w śro-
dowisku wojskowych382. Afszari stwierdził, że niski poziom kulturalny społeczeń-
stwa jako całości również przyczynił się do klęski Amir Kabira i spowodował brak 
tolerancji dla zdecydowanych posunięć wielkiego wezyra383.

Działania, które w ostatecznym rezultacie złożyły się na monumentalne refor-
matorskie plany wielkiego wezyra Iranu, były współzależne. Warto podkreślić dale-
kowzroczność Amir Kabira i jego wyjątkowy talent do dostrzegania każdej zmiany 
w szerszym kontekście. Reforma wojskowa nie była bowiem możliwa bez reorgani-
zacji administracji, a postęp rozumiany jako wdrożenie osiągnięć zachodniej nauki 
i techniki nie mógł zaistnieć bez gruntownych zmian w systemie kształcenia. Za-
łożenie Dār al-Fonun, stworzenie warunków do tłumaczenia i wydawania zagra-
nicznych podręczników, założenie pierwszej perskiej gazety: „Ruznāme-je waqāje-je 
ettefāqije” (Gazeta bieżących wydarzeń)384 – powoli tworzyły fundamenty pod przy-
szły rozwój świeckiego systemu oświaty. 

Do typu inteligencji, reprezentowanej przez Amir Kabira, można zaliczyć wiel-
kich wezyrów kadżarskich szachów, zarządców prowincji oraz dyplomatów. W Re-
wolucji Konstytucyjnej mieli oni utworzyć skrzydło umiarkowane, najbardziej am-
biwalentne wobec zmian: świadome ich konieczności, lecz jednocześnie pełne obaw, 

379 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 159.
380 Tamże.
381 Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 105.
382 P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, s. 161.
383 Tamże, s. 161.
384 Por. Historia literatury perskiej i tadżyckiej, pod red. J. Rypki, Warszawa 1970, s. 210.
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że osłabienie władzy szacha doprowadzi do pogorszenia międzynarodowej sytuacji 
Persji i pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji w państwie.

3.2. Mirzā Malkom-chān. Recepcja myśli oświeceniowej

Myślicielem równie wielkiego formatu był Mirzā Malkom-chān. Różnił się od Mir-
zy Taqi-chāna Farāhāniego Amir Kabira podstawami światopoglądu i postrzeganiem 
ostatecznych celów swoich działań. Malkom-chān w swoich wizjach zmodernizo-
wanego Iranu na pierwszym miejscu stawiał człowieka i jego prawo do wolności 
i szczęścia, podczas gdy Mirzā Taqi-chan Farāhāni w centrum działań reformator-
skich umieścił państwo. 

Malkom-chān, irański Ormianin, urodził się w 1833 roku, w chrześcijańskiej 
dzielnicy w Isfahanie385. Edukacja przyszłego reformatora i orędownika zmian w po-
litycznym i społecznym życiu Iranu od początku miała świecki, zachodni charakter. 
Abrahamian zaznaczył: „Jego ojciec, absolwent szkoły brytyjskiej w Indiach, uczył 
angielskiego i francuskiego najpierw w Isfahanie, a później na dworze królewskim 
w Teheranie. Gorący zwolennik zachodniej cywilizacji, posłał Malkom-chāna do 
francuskiej szkoły katolickiej w Isfahanie, a później uzyskał dla niego stypendium 
rządowe na studia inżynieryjne we Francji”386. W 1850 roku Malkom-chān jako sie-
demnastolatek rozpoczął studia w koledżu technicznym w Paryżu, a pięć lat później 
wrócił do Iranu jako jeden z najlepiej wykształconych ludzi. Pobyt we Francji nie 
tylko pozwolił mu zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności zawodowe, lecz także 
ukształtował światopogląd i pozwolił wytyczyć przyszły cel, którym były działa-
nia reformatorskie w duchu europejskiego Oświecenia. Podczas pobytu za granicą 
Malkom-chān zapoznał się z teoriami francuskiego socjalisty Saint-Simona, a także 
z „kontrowersyjną religią humanizmu” Comte’a387. Zetknął się również z organiza-
cjami masońskimi. Charakter zdobytych doświadczeń i ich konsekwencje wyraził 
następująco: „Zobaczyłem niedoskonałość systemu rządów w Iranie i biedę ludu i za-
cząłem myśleć o poprawie warunków. Pojechałem do Europy, tam zapoznałem się 
z zasadami rozwoju społecznego narodów Europy i zrozumiałem, że zabiegi i stara-
nia, nakierowane na przekształcenie spraw irańskich według wzorców europejskich są 
godne pochwały. Znalazłem ludzi myślących tak samo wśród przyjaciół i wybitnych 
mieszkańców stolicy, którzy równie mocno odczuwali konieczność przebudowy życia 
narodów muzułmańskich, i przystąpiłem do urzeczywistniania swojej idei”388.

385 Dane do biografi i Malkom-chana różnią się w zależności od źródeł: Abrahamian podaje rok urodze-
nia 1833 (por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 35), podczas gdy u Hāszemijāna widnieje 
data 1831 (por. A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije wa madrese-je Dār 
al-Fonun, Tehrān 1379 (2001), s. 332). Podobne rozbieżności dotyczą też innych dat. 

386 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 65.
387 Tamże.
388 Cyt. za: Н.А. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., Издательство 

„Наука”, Москва 1988, s. 51.
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Po powrocie do Teheranu Malkom-chān rozpoczął pracę jako tłumacz i wykła-
dowca w Dār al-Fonun389. Jak zauważył, Talipow: „W stosunkowo krótkim czasie 
Malkom-chān dał się poznać jako ekspert stosunków międzynarodowych, zdobył 
powszechne uznanie jako utalentowany dyplomata, umiejętnie broniący interesów 
Iranu w międzynarodowych rozmowach”390. Plany reformowania Iranu Malkom-chān 
wcielał w życie na wiele sposobów, począwszy od udziału w zagranicznych misjach 
dyplomatycznych irańskich poselstw poprzez samodzielnie podejmowane inicjaty-
wy w rodzaju założenia organizacji Farāmuszchāne (Dom Zapomnienia)391 – wzo-
rowanej na lożach masońskich – i listów do szacha, aż do otwartego sprzeciwu wobec 
panującego. Praktycznie każde działanie tej wybitnej postaci było podporządkowane 
wcieleniu w Iranie zdobyczy europejskiej nauki i techniki. Podejmowane akcje miały 
wymiar praktyczny – jak aktywny udział Malkom-chāna w budowie sieci telegrafi cz-
nej i stworzenie projektu reform alfabetu arabskiego w celu ułatwienia nauki i druku 
– oraz ideowy: myśliciel domagał się poszanowania praw jednostki i uporządkowania 
relacji człowieka z państwem przez nadanie konstytucji. Mirzā Malkom-chān był 
pierwszym z perskich reformatorów posiadających wiedzę na temat instytucji li-
beralnych Francji i Anglii. W swojej książce Ketābcze-je qā’ebi jā daftar-e tanzi-
mat (Ukryty kod lub projekt reform)392, jako pierwszy w Persji użył starych słów 
w nowym znaczeniu: qānun (skodyfi kowane prawo)393, eslāhāt (reformy), madżles-e 
szourā (zgromadzenia doradcze), mellat (naród), melli (narodowy), hoquq-e mellat 
(prawa narodu)394. Główny postulat obejmujący wszystkie reformy to racjonalizacja 
panującego systemu poprzez uporządkowanie (entezām), czyli skodyfi kowanie pra-
wa, rozdzielenie władzy wykonawczej, ustawodawczej i prawodawczej395. 

389 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije wa madrese-je Dār al-
-Fonun, Tehrān 1379 (2001), s. 332.

390 Н.А. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., s. 52.
391 T. Zarcone potwierdził, że założona przez Malkom-chāna organizacja Farāmuszchāne nie mia-

ła ofi cjalnych powiązań z francuską masonerią. Stanowiła połączenie idei sufi zmu, tradycji islamskiej 
i racjonalizmu. Malkom-chān opracował projekt „połączenia mądrości politycznej Europy z mądrością 
religijną Azji”. Por. T. Zarcone, Secret et sociétés secrètes an Islam. Turquie, Iran et Asie centrale XIX–XX 
siècles, „Archè” Milano 2002, s. 120.

392 „Tanzimat” – termin pochodzi z Turcji i oznacza okres reform społecznych i politycznych, które 
przekształciły Imperium Otomańskie dzięki zaszczepieniu na jego gruncie instytucji, wzorowanych na Eu-
ropie Zachodniej. Por. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, t. 4, s. 183, hasło: tanzimat.

393 We wczesnym okresie islamu termin „qānun” stosowano do określenia regulacji prawnych i ad-
ministracyjnych, ustalonych przez rządzących niezależnie od prawa islamskiego (szariatu). W Persji, 
w związku z faktem, że szyizm został religią państwową (XVI wiek) prawo świeckie nie zostało zinstytu-
cjonalizowane tak, jak miało to miejsce w Imperium Otomańskim. Na początku ery modernizacji w Turcji 
qānun stało się podstawowym schematem dla adaptacji systemów prawnych w znaczeniu zachodnim. 
W Persji proces ten siłą rzeczy odbywał się drogą zapożyczenia; od czasów Malkom-chāna oznaczał akty 
prawne wzorowane na prawodawstwie europejskim i wprowadzone przez państwo. Por. S.A. Arjomand, 
Encyclopaedia Iranica, hasło: The Constitution.

394  Hasło: Constitutional Revolution, Ali Akbar Sa’idi Sirjāni, Encyclopaedia Iranica, ed. by Ehsan 
Yarshater, Bibliotheca Persica Press, New York 2002, vol. 6, s. 163.

395 Hasło: Dār al-Fonun, John Gurney, Negin Nabavi, Encyclopaedia Iranica, s. 663.
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W roku 1859, kiedy Malkom-chān założył organizację Farāmuszchāne, przeszedł 
też na islam. Nikki Keddie zaznaczyła, że przejście Malkom-chāna na islam było raczej 
nominalne niż duchowe396, zaś Erwand Abrahamian stwierdził, że prawdopodobnie 
było to posunięcie sprzyjające dalszej karierze reformatora397. Można jednak także 
przypuszczać, że decyzja Malkom-chāna wynikała z jego nadrzędnego życiowego 
celu – przeprowadzenia reform. Zdawał on sobie sprawę z faktu, że wdrożenie 
zdobyczy europejskiej nauki i techniki w społeczeństwie muzułmańskim przez 
chrześcijanina będzie sprawą niezwykle trudną. Chrześcijaństwo było postrzegane 
nie tylko jako element „obcy”, lecz także jako „wrogi”, na który to fakt wskazywał 
późniejszy badacz Ahmad Hāszemijān: „Muzułmanie wspominają historię wojen 
krzyżowych i wyobrażają sobie, że wasza obecna polityka jest taka sama jak wal-
ka tamtego okresu, tyle że tym razem nie występuje pod postacią wojny religijnej, 
lecz odbywa się w sposób ucywilizowany (...). Chrześcijaństwo nadal czyni islam 
przedmiotem ataku, tylko zamiast uzbroić się w oręż wojenny jak w przeszłości, 
teraz atakuje siłą nauki, polityki, handlu i pieniędzy. (...) I według tej logiki trzeba 
sprzeciwiać się wszystkiemu, co przychodzi z Zachodu”398. Hāszemijān wielokrotnie 
podkreślał różnice w mentalności mieszkańców Wschodu i Zachodu, wskazując na 
różny udział religii w codziennym życiu społeczeństw zachodnich i muzułmańskich 
oraz konieczność dopasowania zmian do mentalności społeczeństwa: „Pragnie-
niem i marzeniem muzułmanów nie jest posiadanie kolei żelaznej i telegrafu czy 
powoływanie do życia wielkich imperiów. Chociaż, tak w ogóle, nie są im przeciwni. 
Ich [muzułmanów – M. A.] podstawowym celem jest modlitwa do Boga, oddawanie 
Mu czci i walka z tymi, którzy Go w ten absolutny sposób nie czczą, a później śmierć 
jako konsekwencja tej drogi i pójście od raju”399. 

Farāmuszchāne skupiała elity wykształcone: absolwentów Dār al-Fonun, przed-
stawicieli arystokracji, członków rodziny królewskiej400. Malkom-chān, wierząc, 
że żaden władca nie jest w stanie efektywnie rządzić bez udziału szerokich rzesz 
społeczeństwa, traktował Farāmuszchāne jako narzędzie sprzyjające aktywizacji 
życia politycznego w Iranie401. Talipow zauważył, że otwarcie loży znalazło szeroki 
rezonans społeczny, pomimo wrogości ze strony duchowieństwa, i nawet sam szach, 
nie pojmując istoty przedsięwzięcia Malkom-chāna, zachęcał swoich ministrów 
i wysokich urzędników do członkostwa402.

Społeczno-polityczną działalność Malkom-chāna można podzielić na dwa etapy, 
a mają one bezpośredni związek ze stosunkiem do osoby panującego szacha. Jak 
napisał Talipow, do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku autor Daftar-e tanzimat nie 
był wolny od „liberalnych złudzeń”, wierzył, że można przeprowadzić odgórne re-

396 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 174.
397 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 65.
398 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije wa madrase-je Dār al-

-Fonun (Zmiany kulturowe Iranu w okresie Kadżarów i szkoła Dār al-Fonun), Tehran 1379 (2001), s. 339.
399 Tamże, s. 338.
400 Н.А. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., s. 53.
401 Tamże.
402 Tamże.
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formy przy udziale oświeconego monarchy. Wiara w „oświecony absolutyzm” była 
charakterystyczna również dla rosyjskich myślicieli na początku wieku XIX, i póź-
niej w latach czterdziestych; a zatem, można założyć, że był to naturalny etap w my-
śleniu o pozycji i roli monarchy w państwie dla wielu przedstawicieli rodzących 
się nowoczesnych elit intelektualnych. W Rosji ten kierunek działań ustąpił miejsca 
nastrojom rewolucyjnym, natomiast w Iranie był żywotny, chociaż równocześnie 
– jak przedstawiliśmy w poprzednim rozdziale – miały miejsce wystąpienia rewolu-
cyjne: powstanie babistów403. Malkom-chān oświadczył: „Sam udowodnię światu do 
jakich wielkich dzieł jest zdolny sprawiedliwy szach, jeśli jego celem jest odrodzenie 
narodu”404. Postrzegał siebie jako doradcę szacha, czemu dał wyraz w liście nawołu-
jącym Naser ad-Dina do zdecydowanych działań reformatorskich. Pisał: 

Miłościwy Panie! – Nieodwracalność działań, przemoc władzy państwowej, rozpad kraju 
i nędzna sytuacja narodu nigdy i nigdzie nie miały takiego zasięgu jak obecnie w Iranie. 
Nawet wówczas, gdy zatkasz uszy i zamkniesz oczy, nie możesz nie współczuć temu 
narodowi. Lecz jaka jest korzyść z twojego biernego współczucia? Wobec ogromu takie-
go powszechnego nieszczęścia czyż możesz pozostawać obojętnym na cierpienia tych 
ludzi! Nie mów, że jeden człowiek nic nie zdziała. Po pierwsze – nie jesteś sam, po dru-
gie – nawet jeśli byłbyś sam, to twoim obowiązkiem jako człowieka jest natychmiastowe 
działanie. Powinieneś dążyć do tego, aby w każdym miejscu, w którym się znajdziesz, 
zgromadzić wokół siebie grupę przyjaciół, bliskich i świadomych i w oparciu o zasady 
humanizmu stworzyć godną zaufania organizację. Najpilniejsze zadanie to znaleźć ludzi 
i stworzyć organizację. A później rozum podpowie, od czego zacząć405. 

Przyznając, że istnieje ucisk, Malkom-chān jednocześnie twierdził, że jest on 
konsekwencją bierności samego narodu, który dobrowolnie zrzekł się należnej mu 
władzy na rzecz uzurpatorów. „Ludzie przywykli do wszelkiego rodzaju poniże-
nia i niewoli i nie wyobrażają sobie, że można stworzyć porządek, odmienny od 
obecnego”406. Manifestacją humanistycznych ideałów Malkom-chāna stały się słowa 
o nadrzędnym celu organizacji: „Powinniście sprzyjać rozbudzeniu świadomości, 
aby ludzie zrozumieli, że naród został stworzony dzięki Bożej miłości nie po to, 
żeby znosić niekończące się poniżenie; że Allach oprócz dóbr, obiecanych na tamtym 
świecie, pozwolił też ludziom cieszyć się dobrami na tym świecie, ale uzurpatorzy 
depczą wszystkie te prawa dla własnej korzyści”407. Dochodził w ten sposób do wnio-
sku, że trudna sytuacja społeczeństwa i całego Iranu jako państwa wynikała z nie-
wiedzy. Uświadomienie istoty problemu było pierwszym krokiem do wprowadzenia 
zmian. Malkom-chān wierzył w braterstwo ludzi myślących podobnie, i tak też poj-

403 Wydaje się, że próby porównania ewolucji postaw inteligencji w Iranie i w Rosji powinny uwzględ-
nić nie tyle zbieżność czasową, ile stopień samoświadomości elit intelektualnych; należałoby więc sięg-
nąć do genezy zjawisk, zdiagnozować charakter początkowego wyzwania i prześledzić rytm kolejnych 
wyzwań i odpowiedzi.

404 Cyt. za: Н.А. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., s. 58.
405 Cyt. za: tamże, s. 52–53.
406 Cyt. za: tamże, s. 53.
407 Cyt. za: tamże.
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mował organizacje i stowarzyszenia – jako wspólnoty ludzi, którzy mają taki sam 
cel. Motorem działania w ujęciu Malkom-chāna stawał się jeden człowiek, który na-
stępnie skupiał wokół siebie grupę zwolenników, a ta szerzyła poglądy i propagowała 
szczytne cele wśród społeczeństwa. „Głównym celem stowarzyszenia powinno być 
nie tylko zjednoczenie określonej grupy ludzi, ale i narodu wokół niej”408. Malkom-
-chān kładł nacisk na działania na rzecz powszechnego dobra z pominięciem party-
kularnych interesów: „W stowarzyszeniu nie powinno omawiać się niczego oprócz 
problemów ochrony ojczyzny i jej odrodzenia, nauki i humanizmu”409.

Jak wspominaliśmy wyżej, Farāmuszchāne był próbą Malkom-chāna wcielenia 
w życie swoich przekonań i wypracowania sposobów zjednoczenia narodu – celu, 
którego realizację uważał za konieczną zarówno do oswobodzenia Irańczyków od 
ucisku zewnętrznego i wewnętrznego, jak też do osiągnięcia szeroko rozumianego 
postępu: poprawy warunków socjalnych i przyswojenia zdobyczy europejskiej nauki 
i techniki. Po powrocie do Iranu Malkom-chān zdobył zaufanie szacha, brał udział 
w wielu misjach dyplomatycznych: w latach 1856–1858 był we Francji w charak-
terze tłumacza i doradcy irańskiej delegacji w rozmowach (paryskich i berlińskich) 
o pokoju z Wielką Brytanią, pracował jako dyplomata w Iraku (1861–1862), pełnił 
rolę doradcy perskiego poselstwa w Turcji (1863–1865), w roku 1865 pojechał z per-
skim poselstwem do Egiptu, a później – ponownie do Turcji, gdzie spędził sześć lat. 
W czasie pierwszego pobytu w Turcji zapoznał się z tamtejszym programem wdra-
żania reform i na jego podstawie przygotował Daftar-e tanzimat (Księga reform) 
– pierwszy w Persji usystematyzowany zbiór propozycji reformatorskich. Pojawił 
się w nim termin qānun na określenie prawa skodyfi kowanego na wzór zachodnich 
aktów prawnych w odróżnieniu od istniejących: szariatu – prawa religijnego oraz 
orf – prawa świeckiego. Malkom-chān podkreślił, że nowe prawo trzeba oprzeć na 
dwóch fi larach: poprawie warunków socjalnych społeczeństwa i równości wszyst-
kich obywateli. Wśród postulatów pojawiły się propozycje ujednolicenia istnie-
jącego prawa i jego kodyfi kacji, podział władzy na ustawodawczą i wykonawczą 
– obydwie mianowane przez szacha, stworzenie armii zawodowej, prawo głosu dla 
społeczeństwa i udział opinii publicznej w kształtowaniu polityki Iranu oraz rozwi-
nięcie powszechnego systemu oświaty410. Szach, początkowo entuzjastycznie nasta-
wiony do reformatorskich projektów Malkom-chāna, popierał jego działania, jednak 
wkrótce uległ presji ze strony szyickiego duchowieństwa, które oskarżyło założycie-
la Farāmuszchāne o szerzenie herezji. Krach złudzeń Malkom-chāna w kwestii moż-
liwości przeprowadzenia reform przy pomocy oświeconego monarchy podsumował 
Abrahamian: „Naser ad-Din zakazał działalności stowarzyszenia, odłożył na półkę 
Daftar-e tanzimat, a Malkom-chāna skazał na wygnanie do Turcji”411. 

Wydanie zakazu działalności Farāmuszchāne zapoczątkowało drugi etap ewolu-
cji światopoglądowej Malkom-chāna, który zakończył się wypracowaniem radykal-
nej postawy wobec dworu i przejściem myśliciela na pozycje samotnego orędownika 

408 Cyt. za: tamże, s. 80.
409 Cyt. za: tamże.
410 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 66.
411 Tamże, s. 66.



105

reform. Ten okres charakteryzował się ogromnym krytycyzmem wobec elit dwor-
skich i szyickiego duchowieństwa. Już w drodze do Turcji Malkom-chān napisał 
Sajjāhi gujad (Opowieść podróżnego) – satyrę, wyśmiewającą trywialny, pełen eu-
femizmów, zakłamania i niejasności język urzędników, poetów dworskich i skrybów 
oraz ich styl życia, charakteryzujący się przepychem i upojeniem władzą, pełen ze-
wnętrznego blichtru. W utworze wykpił także duchownych szyickich, których spor-
tretował jako ludzi nietolerancyjnych, ignorantów, nieufnych wobec nowoczesnej 
nauki, posługujących się niezrozumiałym językiem arabskim i żyjących z wyzysku 
wierzących muzułmanów. Oprócz wydźwięku społecznego i politycznego, satyra 
miała dużą wartość jako dzieło literackie – była pierwszym na gruncie języka per-
skiego utworem, który został napisany w sposób klarowny, prostym językiem412. 

Dziesięcioletnie wygnanie Malkom-chāna skończyło się jego powrotem do Te-
heranu w 1871 roku, gdy Naser ad-Din ponownie powziął myśl o przeprowadzeniu 
reform i uczynił Malkom-chāna specjalnym doradcą ówczesnego ministra Mirzy 
Hosejn-chāna Sepahsālār413. Jednak już dwa lata później Malkom-chān został miano-
wany na stanowisko ministra Persji przy rządzie Wielkiej Brytanii i pełnił tę funkcję 
aż do 1889 roku414. Był zaangażowany w koncesję dotyczącą otwarcia w Iranie lo-
terii. W obliczu zdecydowanego sprzeciwu duchowieństwa szyickiego, powołują-
cego się na Koran, który zabrania gier hazardowych, koncesja została anulowana. 
Malkom-chān sprzedał swoje udziały zanim sprawa przedostała się do szerszego 
kręgu publiczności. To posunięcie położyło kres jego karierze dyplomaty – został 
zdjęty z zajmowanych stanowisk i utracił wszystkie tytuły – ale nie działaniom poli-
tycznym. Malkom-chān nadal miał spore wpływy, a swoje postulaty realizował na ła-
mach wydawanej w Londynie gazety „Qānun” (Prawo). W tamtym czasie była to je-
dyna niezależna perska gazeta, obok wydawanej w Stambule „Achtar” (Gwiazda)415. 
Artykuły głosiły potrzebę i wyższość skodyfi kowanego systemu prawnego nad ów-
czesnym prawem, będącym w rękach ulemów i skorumpowanego rządu szacha, na 
czele którego stał Amin as-Soltān416. Pierwszy numer gazety ukazał się w 1890 roku. 
We wstępie Malkom-chān napisał: „Bóg pobłogosławił Iran. Niestety, Jego błogosła-
wieństwo zostało zanegowane przez brak prawa”417. Kolejne numery gazety zawiera-
ły opis praw, które zapewnią postęp społeczny i bezpieczeństwo obywateli418. 

412 Tamże, s. 67.
413 Hadżdżi Mirzā Hosejn Qazwini, znany pod przydomkiem: sepahsalār – naczelny dowódca wojska, 

miał też przydomek: moszir ad-doule – doradca państwa. Por. Loqatnāme-ye Dehchodā, http://loghatna-
ameh.com, hasło: sepahsalār.

414  N. Keddie, Współczesny Iran, s. 55.
415 Tamże, s. 56.
416 Amin as-Soltān – ostatni z najwyższych wezyrów Naser ad-Din Szacha, pełnił swój urząd również 

w ciągu kilku pierwszych miesięcy panowania Mozaffar ad-Din Szacha. Później przebywał za granicą 
i nawiązał bliskie stosunki z Malkom-chānem. Por. P. Afszari, Sadr-e a’zamhā-je selsele-je Qādżārije, 
Tehrān 1372 (1993), s. 241.

417 S. Malkom-chān, God has blessed Iran, „Qānun”, nr 1, (February 1890); cyt. za: E. Abrahamian, 
Iran between two revolutions, s. 68.

418 Zakazana w Persji, wychodziła w Londynie 2 lata, ukazało się w sumie 41 numerów. K. Czajkin 
podkreślił jej wpływ na ruch konstytucyjny: „Sukces gazety i jej znaczenie w przedrewolucyjnym okre-
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Spuścizna Malkom-chāna obejmuje wiele dzieł literackich i publicystycznych, 
które podejmowały problemy władzy i praw człowieka (Osul-e ādamijat [Zasady hu-
manizmu], Nedā-je adālat [Głos sprawiedliwości]); zawierały szczegółowe projekty 
reform (Tanzim-e laszkar wa madżles-e edāre [Reforma wojskowa i zgromadzenie 
administracyjne], Dastgāh-e diwān [Sąd administracyjny]), Rafi q wa wazir [Przyjaciel 
i wezyr]); szerzej omawiały zagadnienia wzajemnych relacji Iranu i Europy oraz spo-
sób zaszczepienia w Iranie zdobyczy europejskiej cywilizacji (Daftar-e qānun [Księga 
praw], Mabdā-je tarraqi [Źródła postępu], Idżād-e bānk [Założenie banku], Qānun-e 
asāsi-je doulat [Konstytucja państwa]); wyrażały krytykę elity rządzącej oraz wezwa-
nie do walki z despotyzmem i samowolą władzy (Osul-e mazhab-e diwānijān [Reli-
gijne zasady urzędników], Czahārczaszmān [Zdumienie], Harf-e qarib [Obce słowa]); 
demaskowały zacofanie duchownych i ich fanatyzm oraz kładły nacisk na koniecz-
ność reformy alfabetu (Enszallāh māszallāh [Będzie jak Bóg da], Rouszani [Świat-
łość], Szejch wa wazir [Szejch i wezyr], Ferqe-je kadżbinān [Sekta myślących inaczej] 
i wspomniana wyżej satyra Sajjāhi gujad [Opowiadanie podróżnego]). 

Warto podkreślić, że centralnym zagadnieniem wszystkich dzieł Malkom-chāna 
jest „zwrot ku Zachodowi”419, rozumiany jako refl eksja nad zachodnią cywilizacją 
w kontekście problemów ówczesnego Iranu: supremacji politycznej i gospodarczej 
obcych mocarstw, słabej i przekupnej władzy, zacofania gospodarczego oraz nędzy 
w jakiej żyła ogromna większość społeczeństwa. W połączeniu z brakiem sprawnej 
władzy centralnej oraz rozbudowanego systemu świeckiej edukacji aktywizacja szer-
szych kręgów społeczeństwa była praktycznie niemożliwa. Z kolei Malkom-chān 
zdawał sobie sprawę z faktu, że bez mobilizacji i zdecydowanych działań postęp 
jest jedynie pustym słowem. W jego nawoływaniu do braterstwa ludzi zjednoczo-
nych wspólnymi ideałami brzmiała wiara w oświeceniowe przekonanie, że człowiek 
może wpływać na otoczenie poprzez pracę i naukę. Z takiej właśnie typowo oświe-
ceniowej postawy wynikał stosunek Malkom-chāna do islamu: próbował zrozumieć 
istotę islamu, porównać go z chrześcijaństwem, by następnie wyciągnąć wnioski na 
temat podstawowych różnic między cywilizacją europejską a rodzimą, perską kul-
turą. Bardzo silna postawa mediacyjna, dotycząca głębokiej struktury odmiennych 
cywilizacji, była czymś wyjątkowym. Malkom-chān nie wyartykułował tego wprost, 
ale można przypuszczać, że zdawał sobie sprawę z faktu, iż religia jest fundamentem 
cywilizacji; dlatego też propagował wyraźne oddzielenie zdobyczy nauki i techniki, 
które wyrastały z zachodniego, przenikniętego chrześcijaństwem gruntu od osiągnięć 
i specyfi ki społeczeństwa muzułmańskiego. W zakłamywaniu faktów widział wręcz 
jedną z przyczyn stojących na przeszkodzie przyswajaniu osiągnięć cywilizacji eu-
ropejskiej. „Zapewniam was, że mały postęp, który miał miejsce w Iranie i Turcji 
Osmańskiej (a przede wszystkim w Iranie), jest skutkiem tej prawdy, że pewni ludzie 
przyjęli poglądy i zasady zachodnie i zamiast powiedzieć, że ich źródłem jest Europa, 

sie były tak duże, że po uchwaleniu konstytucji została przedrukowana”. К. Чайкин, Краткий очерк 
новейшей персидской литературы, Издание Коммунистического Университета Трудящихся Востока 
им. И.В. Сталина, Москва 1928, s. 24.

419 Н.А. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., s. 63.
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Anglia lub Niemcy, stwierdzili, że nie mamy nic wspólnego z Europejczykami, zaś 
te myśli i zasady to prawdziwe myśli i zasady islamu, które obcy od nas przejęli”420. 

Według Malkom-chāna, takie założenie, jakoby nowe zasady były w istocie is-
lamskimi chociaż zostały na jakiś czas zapomniane i dopiero teraz przeniknęły do 
Iranu z Europy, jest bezpodstawne421. Jednak w drugiej połowie panowania Naser 
ad-Din Szacha niektórzy intelektualiści doszli do wniosku, że w krajach islamskich 
nie da się szerzyć zasad europejskich bez przedstawienia ich jako zasad islamu422. 
Problem był niezwykle złożony i nie będziemy go tutaj rozstrzygać, warto jednak 
zauważyć, że Malkom-chān nie wychowywał się w rodzinie szyickich duchownych, 
zaś wychowanie i świecki typ edukacji skłaniały go do rozstrzygania problemów 
z pozycji intelektu – to było jego podstawowe narzędzie interpretacji rzeczywistości, 
wytyczania celów i działania. Wykształcenie zdobywane za granicą i liczne podróże 
pomogły Malkom-chānowi spojrzeć z dystansu na Iran i wypracować nowatorskie 
propozycje przekształceń w dziedzinie życia społeczno-politycznego. Pojawił się też 
praktyczny aspekt „wygnania” do Londynu w postaci możliwości wydawania cza-
sopisma, które dawało wielu myślicielom okazję do otwartego głoszenia poglądów 
i wywarło ogromny wpływ na kształtowanie się perskiej elity intelektualnej i rozwój 
ruchu konstytucyjnego.

Podsumowując rozważania na temat postaci Malkom-chāna, stwierdzamy, że re-
prezentował on nowy na gruncie perskim, zachodni typ inteligenta. Na portret tego 
nowego typu złożyły się: świecka edukacja w duchu zachodnim, ideały liberalizmu, 
humanizmu i socjalizmu oraz działania wypływające z przemyśleń i krytycznej 
oceny sytuacji. Nadrzędnym problemem dla Malkom-chāna był wzajemny stosu-
nek Zachodu i Iranu we wszystkich jego aspektach: gospodarczym, politycznym, 
kulturalnym. Malkom-chān dostrzegł nowe wyzwania w postaci pytań o charakter 
władzy, kształtowania się nowożytnego narodu i społeczeństwa obywatelskiego, roli 
religii w procesie przemian, konieczności wdrożenia systemu powszechnego kształ-
cenia i rozwijania świadomości społecznej – i wiele innych – i zmierzył się z nimi, 
udzielając odpowiedzi w postaci konkretnych propozycji. Przechodząc od wiary 
w „oświecony absolutyzm” do zdecydowanej krytyki despotyzmu i sprzedajnych elit 
rządzących dał wyraz wyznawanym ideałom działania w imię powszechnego dobra, 
z pominięciem partykularnych interesów. Taka postawa zbliżyła go do typowego in-
teligenta rosyjskiego – programowo opozycyjnego wobec władzy, będącego zarów-
no dzieckiem systemu, jak również jego najzagorzalszym przeciwnikiem423. 

420 Cyt. za: Dż. Tabātabāi, Maktab-e Tabriz wa mabāni-ye tadżaddodxāhi (Szkoła tabryska i podstawy 
modernizacji), Tabriz 1385 (2007), s. 105.

421 Tamże.
422 Tamże.
423 A. Lipatow, Rosyjska inteligencja wobec władzy: od samostanowienia do samozagłady [w:] Inte-

ligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Kraków 2001, s. 220.
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3.3. Sejjed Dżamal ad-Din Afqāni – między religijnością 

a racjonalizmem

Obraz nowej irańskiej inteligencji byłby niepełny bez uwzględnienia myślicieli, ta-
kich jak Dżamal ad-Din (Afqāni), Aqā-chān Kermāni Mirzā Abd-al-Hosejn (1854–
–1896) czy młodsi o jedno pokolenie Ahmad Kasrawi i sejjed Hasan Taqizāde – wy-
wodzących się z rodzin o silnych tradycjach duchownych. Myśliciele uznali system 
pojęć i narzędzi poznawczych oferowanych przez szkoły religijne za niewystarcza-
jący, a poszukiwania intelektualne doprowadziły ich do krytyki społecznej roli du-
chownych i proponowanej przez nich interpretacji religii.

Sejjed Dżamal ad-Din urodził w 1839 roku, w rodzinie szyickiej, w wiosce nie-
daleko Hamdanu. Później przybrał przydomek „al-Afqāni” sugerujący, że urodził się 
i wychował w Afganistanie, aby – jak stwierdził Roy Mottahedeh – „być łatwiej za-
akceptowanym przez swoich sunnickich uczniów w Kairze i Istambule”424. Otrzymał 
tradycyjne wykształcenie, jakie wówczas oferowała szyicka szkoła i kontynuował na-
ukę w prestiżowej madrasie w Nadżafi e, w Iraku. Intelektualne poszukiwania Dżamal 
ad-Dina scharakteryzował Abrahamian: „Dociekliwy umysł Dżamal ad-Dina prowa-
dził go do niekonwencjonalnych zainteresowań: najpierw do szejchizmu, później do 
babizmu, w końcu do Indii w poszukiwaniu nowoczesnych nauk. Później stwierdził, 
że zainteresował się nowoczesną nauką, ponieważ »tradycyjne nauczanie nic mu nie 
dało«”425. Nie był przeciwnikiem religii jako takiej, lecz uważał, że należy połączyć ją 
z fi lozofi ą, aby dać ludziom możliwość uwolnienia się od przesądów i ślepego podą-
żania za głosem ulemów. „Religia nakłada na człowieka swoją wiarę i swoje przeko-
nania, podczas gdy fi lozofi a czyni go wolnym całkowicie lub częściowo”426.

Liczne podróże i zagłębianie się w różne prądy religijno-umysłowe były prze-
jawem poszukiwań przez Afqāniego narzędzi do działań społeczno-politycznych, 
zaś myśl o związku między ruchami społecznymi a popularną religią zrodziła się na 
widok powstania w Bombaju, gdzie Dżamal ad-Din przybył w 1857 roku. Obserwa-
cje poczynione w Indiach przywiodły myśliciela do trzech zasadniczych wniosków: 
1) imperializm (brytyjski) zagraża obecnie Środkowemu Wschodowi, 2) Wschód 
może się obronić przed podbojem jedynie poprzez niezwłoczne przyswojenie no-
woczesnej technologii Zachodu, 3) islam, pomimo swojego tradycjonalizmu, jest 
efektywnym narzędziem powszechnej mobilizacji przeciwko imperializmowi427. Na-
stępnie Dżamal ad-Din udał się do Afganistanu, gdzie będąc gościem na królewskim 
dworze, doradzał tamtejszemu władcy przymierze z Rosjanami, uznając ich za mniej 
groźnych od Brytyjczyków. Kolejnym celem podróży był Stambuł – tam właśnie my-
śliciel przybrał przydomek „al-Afqāni”, wzbudzając oburzenie środowisk szyickich 
swym nominalnym odstępstwem od szyizmu na rzecz sunnizmu oraz głoszonymi 
tezami, że „muzułmanie mogliby odzyskać ich utraconą cywilizację, gdyby szukali 

424 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 183.
425 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 62.
426 Cyt. za: A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 32.
427 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 63.
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wiedzy w równej mierze za pomocą rozumu, jak objawienia”428. Próba połączenia 
religii i racjonalizmu zjednała mu zwolenników, a zarazem przysporzyła wrogów. 
Został deportowany do Kairu, gdzie przyłączył się do masonerii. Lata 1879–1886 
spędził na podróżowaniu po Indiach i Europie.

W światopoglądzie Dżamal ad-Dina Afqāniego na uwagę zasługuje tendencja 
do łączenia elementów religijnych z racjonalistycznymi w poszukiwaniu narzędzi 
do mobilizacji społeczeństwa w walce z imperializmem. Jak zauważył przywoły-
wany już wielokrotnie Abrahamian, Afqāni „podkreślał nie duchowe, lecz społecz-
ne aspekty religii, przekonywał, że religia jest użytecznym narzędziem, które łączy 
jednostki – z natury leniwe, chciwe i skłonne do zdrady – w społeczność, zdolną dać 
odpór Zachodowi”429. Jawił się jako zwolennik panislamizmu – idei zjednoczenia 
muzułmanów w ramach religii islamskiej i przeciwstawienia się ekspansji Zachodu. 
Przekonanie, że religia jest narzędziem tworzącym więzi między członkami społe-
czeństwa, pozwalało mu wierzyć, że da się zjednoczyć religijnych i niereligijnych 
przeciwników obcej ingerencji w Iranie. Był to pogląd jednostronny, nie można mu 
jednak odmówić pewnej słuszności – tak jak dla Malkom-chāna i Amir Kabira, tak 
też dla Afqāniego było oczywiste, że pierwszym krokiem do zmian w Iranie jest 
uwolnienie kraju od obcej dominacji. Swoje idee Dżamal ad-Din rozpowszechniał 
poprzez dyskusje i gromadzenie wokół siebie uczniów, gdziekolwiek było to możli-
we430, w Paryżu – wydając czasopismo „‘Urwa al-Wuthqa” (Mocna Więź).

Podobnie jak w przypadku innych przedstawicieli elity intelektualnej, interesu-
jący jest dla nas stosunek Afqāniego do władzy reprezentowanej przez szacha. Po-
czątkowo nie był on negatywny. Sejjed Dżamal ad-Din pragnął widzieć siebie w roli 
doradcy panującego, do czego zresztą skłonił go sam Naser ad-Din: w czasie podróży 
po Europie w roku 1889 szach spotkał Afqāniego w Monachium i zaprosił go do Te-
heranu431. Przychylność panującego trwała krótko – Naser ad-Din był zaniepokojony 
dużą popularnością Dżamal ad-Dina, a także jego uporem w głoszeniu nadrzędnego 
hasła: konieczności walki z Wielką Brytanią. Nie będąc w stanie przekonać szacha, 
Afqāni zwrócił się do nastawionej reformatorsko inteligencji oraz konserwatywnego 
duchowieństwa, używając w każdym przypadku argumentów, które przemawiały do 
danej grupy społecznej: przekonując do podjęcia działań inteligencję, kładł nacisk 
na potrzebę reform politycznych i w dziedzinie edukacji, duchowieństwu natomiast 
radził podjąć krucjatę przeciwko znienawidzonemu Zachodowi432. Na łożu śmier-
ci sejjed Dżamal ad-Din podsumował swój wkład w rozwój społeczno-politycznej 
myśli Iranu, wyrażając zarówno żal z powodu zmarnowanego wysiłku włożonego 
w przekonanie szacha do słusznych działań, jak też nadzieję, że przynajmniej niektó-

428 Tamże.
429 Tamże.
430 Również w Teheranie, gdzie przebywał krótko w latach 1886–1887, zanim popadł w niełaskę 

Naser ad-Din Szacha i nie został zmuszony do opuszczenia Persji, skąd udał się do Rosji. Por. N. Keddie, 
Współczesny Iran, s. 57.

431 K.S. Lambton, Irān dar asr-e Qādżār (Iran w okresie Kadżarów), przekł. S. Fasihi, Tehrān 1375 
(1997). 

432 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 64.
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re z jego myśli przyniosą plon: „Nadzieję, ponieważ »prąd odnowy« płynący z Za-
chodu na Wschód niewątpliwie zniszczy »gmach despotyzmu«. Żal, ponieważ zmar-
nował tak wiele cennych idei na »jałową glebę« »królewskiego dworu«: »a mogłem 
posiać te ziarna moich idei na żyzną glebę ludzkich myśli«”433.

W płaszczyźnie intelektualnej Dżamal ad-Din Afqāni próbował odnowić więzi 
między fi lozofi ą a religią, natomiast mediację w sferze społeczno-politycznej trafnie 
scharakteryzowała Keddie, nazywając Afqāniego „jednym z architektów (...) niezwy-
kłego przymierza środowisk religijnych z radykalnymi”434. Aspekt pośredniczenia mię-
dzy elitą religijną i radykałami budzi wątpliwości. Prawdą jest, że myśliciel wskazał 
wspólnego wroga jednych i drugich – Wielką Brytanię. Nie próbował natomiast stwo-
rzyć wspólnego dla obydwu grup zbioru ideowego. Afqāni korzystał z argumentów 
logicznych, aby wytłumaczyć specyfi kę i społeczną rolę islamu oraz zdobyć narzędzie 
pomocne w działaniach politycznych; pomijał czysto duchowy aspekt religii i można 
przypuszczać, że nie odgrywała ona fundamentalnej roli w jego życiu wewnętrznym, 
gdzie tradycyjne szyickie wykształcenie mieszało się z elementami sufi zmu i specyfi -
ką jego własnego temperamentu435. Pomysł Dżamal ad-Dina o możliwości połączenia 
świeckich środowisk radykalnych intelektualistów z konserwatywnym duchowień-
stwem pozwala wysunąć tezę, że Afqāni antycypował pojawienie się nowego typu 
inteligenta, któremu synkretyzm różnych nurtów religijnych i fi lozofi cznych pozwolił 
na dowolną i wybiórczą interpretację religii. Odchodził on (i Afqāni i zapowiadany 
przez niego typ inteligenta) od swojego wychowania religijnego i nie używał narzędzi 
intelektualnych, których dostarczało kształcenie w tradycyjnej madrasie, ponieważ 
były one niewystarczające w obliczu ówczesnych wyzwań – problemów społecznych 
i politycznych. Wyprzedzając znacznie nasz tok rozważań, zaznaczymy, że stanowił 
on zapowiedź rodzącego się radykalizmu, wyrastającego z gruntu religijnego i czer-
piącego siłę z negacji istniejącego porządku podtrzymywanego przez konserwatywne 
duchowieństwo szyickie. Rozważania na temat islamu, w przypadku myślicieli po-
dobnych do Dżamal ad-Dina, nie prowadziły ostatecznie do odkrycia źródeł religii ze 
względu na rodzaj wczesnego wykształcenia i jego późniejsze zderzenie się z poszu-
kiwaniami racjonalnych narzędzi objaśniania i przekształcania warunków społeczno-
-politycznych; prowadziły natomiast do sformułowania argumentów uzasadniających 
wystąpienie przeciwko istniejącej strukturze politycznej, społecznej, czy – ogólnie 
– przeciwko istniejącemu układowi sił. Afqāni nie przemawiał w obronie wartości 
islamu, jak czynili to mułłowie436 (chociaż, oczywiście, można zarzucić szyickim du-
chownym, że jednocześnie bronili własnych interesów – wszak byli posiadaczami ma-

433 Tamże.
434 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 56.
435 „Głębia religijnych przekonań Dżamal ad-Dina jest wątpliwa; nigdy nie ożenił się, jednak korzystał 

z towarzystwa kobiet bez żadnych religijnych skrupułów. Ale ten brak skrupułów nie znaczy, że wcześniej-
sza nauka [w szkole szyickiej – M. A.]. została zapomniana: jego beztroska i niechęć do liczenia się z ceną 
swojego zachowania miała korzenie w naukach sufi zmu, jak również w jego własnym temperamencie”. 
Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 184.

436 „They [mullahs – M. A.] also spoke in large part as guardians of certain values: they feared for 
islam”. Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 216.
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jątków ziemskich i posiadali spore wpływy polityczne, oraz wykorzystywali niedolę 
i niezadowolenie kupców bazarowych, cierpiących z powodu ekonomicznej domi-
nacji Wielkiej Brytanii i Rosji, do realizacji własnych celów), lecz widział w islamie 
pożyteczne narzędzie. Sformułowany problem przeradzania się ruchu o religijnych 
korzeniach w radykalny i mający niewiele wspólnego z prawdziwą religijnością wy-
maga szczegółowych badań oraz osobnego studium. Został on zasygnalizowany przez 
Lambton w świetle jej rozważań o ruchu konstytucyjnym, gdy badaczka stwierdziła, 
że korzenie radykalnych ruchów religijnych tkwiły w negacji despotyzmu, nierozłącz-
nie związanego z przekonaniem, że szach jest „cieniem Boga” i jego namiestnikiem 
na ziemi437. Idee głoszone przez Afqāniego znalazły oddźwięk zarówno wśród ule-
mów, jak też – reformatorów świeckich. Główny, najbardziej atrakcyjny dla obydwu 
kręgów postulat obejmował połączenie religijności i racjonalizmu poprzez oczyszcze-
nie religii z przesądów i oparcie wiary na fundamencie rozumu i dowodu, z pominię-
ciem ślepego naśladownictwa438. Na przełomie wieków XIX i XX kwestie fi lozofi czne 
zostały zmarginalizowane439.

W grupie reprezentowanej przez Dżamal ad-Dina Afqāniego znajdzie się też ró-
wieśnik Afqāniego, Aqā-chān Kermāni Mirzā Abd-al-Hosejn (1854–1896), którego 
Ādamijat nazwał pierwszym irańskim myślicielem socjalistycznym440 oraz młod-
si o jedno pokolenie Ahmad Kasrawi oraz sejjed Hasan Taqizāde. W czasie ruchu 
konstytucyjnego należeli oni do nurtów radykalnych, socjalistycznych, natomiast 
w płaszczyźnie psychologicznej łączyli racjonalizm z religijnością, nakierowaną na 
cele społeczno-polityczne. 

Należy podkreślić duży wpływ myśli Dżamal ad-Dina Afqāniego na jemu współ-
czesnych oraz na późniejsze elity intelektualne. W 1895 roku, będąc już na wygna-
niu w Stambule, spotkał się ze swoim oddanym uczniem Mirzā Abd al-Hosejnem 
Kermānim i podsunął mu pomysł zgładzenia szacha – Naser ad-Din zginął z ręki 
zamachowca 1 maja 1896 roku, gdy zamierzał świętować półwiecze swojego pa-
nowania (wyliczonego według kalendarza księżycowego) w mauzoleum Szahzāde 
Abdolazima w Reju441.

437 Por. Lambton K. S., Irān dar asr-e Qādżār (Iran w okresie Kadżarów), przekł. S. Fasihi, Tehrān 
1375 (1997), s. 387.

438 H. Enājat, Dżahāni az chod bigāne: madżmu’e-je maqālāt (Wyobcowany świat: zbiór artykułów), 
Tehrān 1351 (1972), 75–102. Por. także: A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 29.

439 „Nie powiodły się dziewiętnastowieczne próby reform doktrynalnych i era religijnego odrodzenia 
przeminęła”. Por. M. Bayat, The cultural implications of the Constitutional Revolution [w:] Qajar Iran. 
Political, social and cultural change 1800–1925, ed. by E. Bosworth, C. Hillenbrand, Mazda Publishers, 
California U.S.A. 1992, s. 74. 

440 Por. R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement [w:] Qajar Iran. Political, 
social and cultural change, s. 60.

441 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 59.
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ROZDZIAŁ IV

Kształcenie w czasach Kadżarów

4.1. Edukacja religijna – szkoły szyickie

W czasach przedmuzułmańskich edukacja wyrastała z potrzeb społeczeństwa, któ-
rego mentalność została ukształtowana przez religię Zaratusztry i charakter klasy 
wojowników442. Po podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego w IV wieku p.n.e., na 
istniejące już wzorce kształcenia nałożyły się wpływy kultury helleńskiej. Dopiero 
Sasanidzi, w III wieku n.e., sięgnęli do spuścizny Achemenidów; ożywili acheme-
nidzką strukturę społeczną443 i edukację. A zatem, na długo przed podbojem Arabów 
w perskim imperium istniała ugruntowana tradycja kształcenia.

W rozwoju muzułmańskiej edukacji religijnej można wyróżnić trzy etapy: eks-
pansja islamu VII–X wiek, powstanie i rozwój szkół państwowych XI–XVI wiek, od 
ustanowienia szyizmu jako religii państwowej do reform Rezy Szacha Pahlawiego.

Początkowo wiedza o zasadach zawartych w Koranie, okolicznościach w jakich 
prorok Mohammad otrzymał objawienie oraz jego interpretacji Koranu do zarządzania 
sprawami rozrastającej się muzułmańskiej ummy była przekazywana ustnie. Po śmier-
ci Mohammada miała miejsce dalsza ekspansja islamu, a wraz z nią pojawiły się moż-
liwości poszerzania wiedzy: w zasięgu Arabów znalazły się biblioteki Aleksandrii, 
szkoły prawa w Bejrucie, rabiniczne szkoły w południowym Iraku, szkoła medyczna 
w irańskim mieście Jondajszapur444. Ich dorobek i tradycja scholastyczna wzbogaciły 
kulturę muzułmańską, a gdy arabski stał się lingua franca, rozpoczęła się era tłuma-
czenia starożytnych rękopisów, tekstów greckich fi lozofów. Żyjący w XI wieku kalif 
Mamun sprzyjał dziełu dokonywania przekładów. Z jego postacią wiąże się legenda 
o tym, jak kalifowi przyśnił się Arystoteles; grecki fi lozof zapewnił muzułmańskiego 
władcę, że: „Rozum i objawienie mogą być połączone dla powszechnego dobra”445.

442 Czasy Achemenidów (559–330 p.n.e); Cyrusa Wielkiego i jego sukcesorów. Edukacja była po-
łączeniem elementów etyki zoroastryjskiej (dobre myśli + dobre słowa + dobre czyny) oraz wyrastała 
z potrzeb imperium. Główne cele to: wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych, akceptacja władzy 
imperatora, przekazanie religii i wdrożenie wojskowej dyscypliny. Por. The New Encyclopaedia Britan-
nica, ed. R.P. Gwinn, P.B. Norton, P.W. Goetz, 15th edition, The University of Chicago, U.S.A. 1990, vol. 
18, s. 13, hasło: history of education.

443 Istniał podział na cztery klasy (kasty): kapłanów, wojowników, rolników, kupców. Por. The New 
Encyclopaedia Britannica, vol. 18, hasło: history of education, s. 13.

444 Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 79.
445 Tamże, s. 80.
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Ze scholastycznej tradycji greckiej muzułmański system edukacji zapożyczył, 
między innymi logikę Arystotelesa – cenne narzędzie podstaw retoryki i analizy 
mowy446. Wykorzystanie dorobku intelektualnego innych tradycji edukacyjnych 
miało charakter selektywny i w równym stopniu dotyczyło szkół muzułmańskich, 
co chrześcijańskich i żydowskich447. Podejście uczonych muzułmańskich do tych za-
pożyczonych technik dyskursu intelektualnego i sposobu interpretacji tekstów miało 
dwojaki charakter: niektórzy twierdzili, że połączenie rodzimych metod prowadzenia 
systematycznej dyskusji z zapożyczonymi znajduje uzasadnienie w tekście Koranu 
i w praktyce stosowanej przez samego proroka, według innych – nowe techniki były 
obciążone obcymi znaczeniami i dlatego ich stosowanie owocowało niejasnością 
wniosków i podziałem wśród muzułmanów. Spór między zwolennikami tych dwóch 
podejść przyniósł umocnienie systematycznych metod analizy języka i treści tekstów 
religijnych. Co więcej, „dysputa, w której pewne formy systematycznego wniosko-
wania miały miejsce, stała się do tego stopnia częścią stylu uczenia w islamskich 
szkołach na Środkowym Wschodzie i w Afryce Północnej, że teologię nazwano »na-
uką rozmowy«”448. Ważniejsza stawała się struktura dialogu niż jego sens, co niekie-
dy prowadziło do przerostu formy nad treścią. Jak zauważył Mottahedeh, ulubionym 
stylem dysput, rodem z arystotelesowskiej tradycji, jest metoda wskazywania opinii 
przeciwstawnej do własnej. Nie: Ja mówię „a” a ty mówisz „b”, co nie wyklucza 
zdania interlokutora, a jedynie wskazuje na jego odmienność, lecz: Ja mówię „a”, ale 
ty mówisz „b”449. 

Na gruncie islamu metody systematycznej dyskusji zastosował w swojej fi lozofi i 
Abu Ibn Sinā (Awicenna)450, przyczyniając się do jej spopularyzowania. Żył i działał 
w tym okresie rozwoju islamskiej edukacji, kiedy nie miała ona jeszcze ram formal-
nych, lecz była rozpowszechniana w prywatnych domach, meczetach, na dworach 
królewskich i przekazywano ją od nauczyciela do ucznia.

Jak wspomnieliśmy, do czasów powstania pierwszych państwowych szkół 
nezāmije przekazywanie wiedzy odbywało się w sposób nieformalny i ustnie: po-
przez kółka dyskusyjne, debaty uczonych mężów organizowane przez kalifów, bez-
pośredni kontakt ucznia z nauczycielem. W XI wieku, równolegle do już istniejących 
metod rozpowszechniania wiedzy, zaczął kształtować się ofi cjalny system eduka-
cji. Program szkół w świecie muzułmańskim różnił się w zależności od wytycznych 
ich fundatorów oraz wiedzy zatrudnionych nauczycieli. Głównym celem madras 
było zapewnienie wykształcenia w zakresie znajomości i interpretacji prawa muzuł-
mańskiego (feqh): „Tym, czego oczekiwano od madras, była podstawowa edukacja 

446 Tamże.
447 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution..., s. 42.
448 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 81.
449 Por. tamże, s. 88.
450 Abu Ali Husajn Ibn Abd Allah Ibn Sina (Awicenna), urodził się niedaleko Buchary w 980 roku. 

„Posiadał encyklopedyczne wykształcenie, obejmujące gramatykę i geometrię, fi zykę i medycynę, jurys-
prudencję i teologię. (...) W wieku 18 lat zapoznał się ze wszystkimi naukami i mógł je tylko pogłębiać”. 
W XII wieku jego dzieła przetłumaczono na łacinę. Por. H. Corbin, Historia fi lozofi i muzułmańskiej..., 
s. 150–151.



115

w zakresie islamskiego prawa religijnego. (...) Jednocześnie, od samego początku 
zaplanowano, że madrasy będą uczyć studentów związków prawa z jego źródłami, 
szczególnie z Koranem i treścią tego, co Mohammad powiedział i zrobił”451. Analiza 
tekstu nie była możliwa bez znajomości języka i jego składni, dlatego do programu 
szkolnego dołączono gramatykę i retorykę, a następnie – logikę. Na wyższych eta-
pach kształcenia dochodziła teologia – studiowanie świętych tekstów jako odzwier-
ciedlenia zamiarów Stwórcy wobec stworzenia.

Szkoły religijne były do pewnego stopnia narzędziem w ręku kalifów: stąd pocho-
dziły osoby piśmienne, wykształcone, które mogły spełniać funkcje administracyjne. 
Madrasy dostarczały też zaplecza ideologicznego – fundowanie szkół i promowanie 
ich absolwentów było widomym znakiem poparcia dla religii, co z kolei sankcjono-
wało władzę poprzez fakt jej religijności. Z drugiej strony, madrasy były ostojami 
konserwatyzmu, ortodoksji religijnej i oporu wobec modernizacji452. 

Pierwsza państwowa islamska madrasa powstała w roku 1066 w Bagdadzie 
z inicjatywy wezyra Seldżuków, Nezām al-Molka453. Szkoły typu nezāmije były do-
towane przez rządzących: studenci otrzymywali stypendia, a nauczyciele – pensje. 
Utworzenie nezāmije zakończyło prawie pięćsetletni okres ogromnej żywotności 
i ekspansywności islamu, stymulowanej przez gromadzenie i tłumaczenie starożyt-
nych rękopisów. Wiedza, która wówczas się ukształtowała, była wynikiem dialektyki 
między akceptacją autorytetu Greków a podejściem krytycznym, przede wszystkim 
zaś wynikała z dążeń do pogodzenia nauk Platona i Arystotelesa, przy jednoczesnym 
uznaniu, że istnieją między tymi fi lozofami zasadnicze różnice, przekonania o wyż-
szości perskiej cywilizacji (ruch szo’ubija)454 z uczuciem podporządkowania isla-
mowi i supremacji Arabów, opartej na objawieniu Koranu jako prawdziwego źródła 
wszelkiej wiedzy455. W pierwszym okresie istnienia szkół działalność edukacyjna 
i intelektualna koncentrowała się wokół ośrodków i pojedynczych osób, które dys-
ponowały tekstami. W dzisiejszych czasach przy łatwej dostępności tekstów trudno 
sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś spędzał czterdzieści lat na poszukiwaniu ręko-
pisu, aby dotrzeć do źródła wiedzy456. Ograniczony dostęp do źródeł uwarunkował 
specyfi czną pozycję nauczyciela i studenta: ten pierwszy musiał posiadać wyjątkową 
pamięć i ogromną wiedzę, ten drugi notował. Powstawały kompilacje i komentarze 
do komentarzy, każda kolejna wersja charakteryzowała się mniejszą wiernością wo-
bec źródła, nosiła na sobie piętno osobowości nauczyciela. Fischer zauważył, że nie 

451 Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 90.
452 Tamże, s. 89–91.
453 Istniały też madrasy założone wcześniej: w 970 Al-Azhar w Kairze, ufundowana przez Fatymidów 

w celu rozpowszechnienia ich wersji szyizmu, na terenie Iranu i Iraku między rokiem 1050 a 1250 działało 
59 madras. Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 38–39.

454 „Ruch szo’ubicki (dosł. separatyzm), za wszelką cenę starający się dowieść wyższości cywili-
zacyjnej Irańczyków, a także ich szczególnego miejsca w islamie. Szo’ubici nie zamierzali wracać do 
zoroastryzmu, jednak traktowali go z pewną nostalgią, podobnie jak całą przeszłość sasanidzką, którą 
idealizowali i starali się badać”, A. Krasnowolska, Epos perski i jego polski przekład, s. XXI.

455 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 40.
456 Por. tamże.
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była to specyfi ka jedynie szkół w świecie muzułmańskim; na terenie Europy naucza-
nie miało taki sam charakter. Pewne wyobrażenie o atmosferze średniowiecznych 
szkół i sposobie zdobywania wiedzy daje następujący opis:

Studenci nie mieli skryptów, podręczników do gramatyki, leksykonów czy słowników sta-
rożytności i mitologii do pomocy. Dlatego prowadzący musiał dyktować cytaty, powtarzać 
odpowiednie ustępy w całej ich długości, wyjaśniać historyczne i geografi czne wzmianki, 
szczegółowo analizować strukturę zdania, dostarczać przykładów zastosowania gramaty-
ki, śledzić etapy, poprzez które słowo przybiera swoje znaczenie w określonym kontek-
ście, dysponować pełnym zasobem synonimów, podawać zasady ortografi i i mieć cały 
Panteon w małym palcu. W dodatku oczekiwano, że będzie komentował sądy swojego 
autora, interpretował jego fi lozofi ę, wskazywał na piękno stylu, wprowadzi odpowiednią 
moralną rozprawę na temat jego doktryny, streści biografi ę i poda najważniejsze szcze-
góły na temat jego stosunku do historii rodzimego kraju i poprzedników w dziedzinie 
pism... Studenci, starzy i młodzi, jedynie z piórem i papierem na ławkach przed nimi 
siedzieli cierpliwie zapisując to, co mówił wykładowca. [Po wykładzie – M.A.] każdy 
z nich wychodził z niewielkim tomem, zawierającym kopię tekstu autora, razem z róż-
norodnymi notatkami natury krytycznej, objaśniającej, etycznej, estetycznej, historycznej 
i biografi cznej. Innymi słowy, była dyktowana książka, a liczba kopii była taka jak liczba 
studentów obecnych na wykładzie457.

Po okresie twórczego rozkwitu nauk w świecie islamu nastąpił zastój. Dzieła 
były powielane, kompilowane i przekazywane dalej. Kanoniczne teksty pozostawały 
niezmienione: był to Koran i hadisy; tworzono do nich komentarze. Sytuacja taka 
sprzyjała stagnacji i tworzeniu sztywnych norm systemu kształcenia. Od wieku XI 
w islamie zaczęła narastać nietolerancja wobec innowacji: nauki islamskie, tzn. stu-
diowanie Koranu i hadisów miało stałe miejsce w programie nauczania, włączono 
też część spuścizny helleńskiej, między innymi fi lozofi ę i nauki naturalne – chociaż 
uważano je za mniej „cnotliwe”, ale już sztuki piękne nie znalazły uznania w oczach 
muzułmańskich nauczycieli458. Sprzeczność ostatecznego celu kształcenia najbardziej 
ujawnia się przy porównaniu wiedzy, przekazywanej w maktabach przy meczetach 
i w pałacach królewskich. I tu, i tu uczono Koranu, podstaw arytmetyki, kaligrafi i, 
podstaw gramatyki; na dworach kalifów przekazywano także wiedzę z zakresu histo-
rii, tradycji, uczono poezji, sztuki oratorskiej oraz dobrego prowadzenia rozmowy459.

Stagnacja muzułmańskiej nauki po okresie prężnego rozkwitu i twórczej adap-
tacji myśli greckiej zbiegła się z początkiem ożywienia nauki europejskiej. W XII 
i XIII wieku większość dzieł starożytnych fi lozofów i uczonych została ponownie 
przełożona – tym razem z języka arabskiego na łacinę i hebrajski: „Kiedy islam prze-
stał być twórczy, Europa i jej nauka zaczęła rozkwitać, stojąc znowu na twardym 
gruncie myśli greckiej, wzbogaconej i zmodyfi kowanej dzięki wysiłkom Bizancjum 
i świata muzułmańskiego”460.

457 Cytat odnosi się do szkół w świecie łacińskim, lecz Fischer podkreślił fakt, iż w szkołach muzuł-
mańskich sposób nauczania był identyczny. Cyt. za: M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 40–41.

458 Por. The New Encyclopaedia Britannica, vol. 18, hasło: history of education, s. 16.
459 Por. tamże, s. 16.
460 Tamże.



117

Do XVI wieku rządzące dynastie wyznawały sunnizm. Rozwój szyickich ośrod-
ków edukacyjnych w Iranie nastąpił dopiero pod panowanie Safawidów, którzy 
w XVI wieku nadali szyizmowi status religii państwowej. Fakt, że Iran był „wysep-
ką” sunnizmu na morzu szyizmu spowodował napływ uczonych szyickich z różnych 
stron muzułmańskiego świata. 

W Iranie madrasy miały ujednolicony program i metody – co odróżniło je od szkół 
religijnych w świecie islamskim; zdołały także zachować niezależność i funkcjo-
nowały poza systemem administracyjnym państwa461; inaczej niż w Imperium Oto-
mańskim, gdzie szkoły religijne stanowiły integralną część systemu państwowego462. 
Zanim w Iranie powstał system edukacji świeckiej, co na szeroką skalę miało miejsce 
dopiero za Mohammada Rezy Szacha (1941–1979), dzieci zdobywały elementarne 
wykształcenie w maktabach, pod przewodnictwem āchunda, mułły (nauczyciela du-
chownego) lub mo’allema (nauczyciela) oraz ich asystentów, a dalsze etapy edukacji 
zapewniały madrasy. W wieku XIX istniały dwa rodzaje maktab: prywatne oraz po-
wszechne. Te pierwsze były zakładane w prywatnych domach, przez bogatych ludzi 
dla ich dzieci. Na lekcje mogły uczęszczać dzieci zaprzyjaźnionych osób i wówczas 
wnosiły opłatę dla nauczyciela. Nauczyciel był zatrudniany przez pana domu, niekie-
dy stawał się rezydentem. Maktaby powszechne przyjmowały dzieci z klas średnich. 
Lekcje odbywały się w meczetach lub w domu nauczyciela, a uczniowie płacili pie-
niędzmi lub darami w naturze. Dzieci nie były podzielone na grupy pod względem 
zaawansowania w nauce, instrukcje wydawane przez nauczyciela dotyczyły wszyst-
kich. Czasem starsi uczniowie, wyznaczeni przez nauczyciela, pomagali młodszym 
w nauce. Lekcje recytowano pojedynczo przed nauczycielem lub też chórem.

Program szkolny na pierwszym etapie nauki obejmował naukę alfabetu persko-
-arabskiego, czytanie i pisanie po persku, podstawy matematyki oraz czytanie Ko-
ranu. Duży nacisk kładziono na uczenie się tekstów na pamięć. Niekiedy nauka 
była kontynuowana w domu i wówczas do programu włączano teksty obowiązują-
ce w madrasach, w tym – klasyczne teksty perskie, jak Golestān Sa’diego, gazale 
Hāfeza, Masnawi Dżalāl ad-Din Rumiego. Zdarzało się, że w prowincjach, takich 
jak Azerbejdżan, gdzie perski był językiem obcym, teksty przyswajano na pamięć 
bez rozumienia ich treści. Na tym etapie nauki wprowadzano również naukę ka-
ligrafi i, do którego to przedmiotu zatrudniano specjalnego nauczyciela. Kaligrafi a 
była szczególnie ważnym przedmiotem w przypadku chłopców przeznaczonych do 
kariery sekretarzy (mirzów) i urzędników, zajmujących się fi nansami (mostoufi ch).

Lekcje trwały od wczesnego ranka do zachodu słońca i uczniowie przez cały czas 
siedzieli skupieni nad lekcjami. Program nauczania nie przewidywał aktywności fi -
zycznej, a w większości przypadków miejsca przeznaczone na szkołę nie dyspono-
wały odpowiednią przestrzenią, aby zapewnić dzieciom ruch. Posiłek, przynoszony 
z domu, dzieci spożywały w szkole. Przyjęte było dzielenie się z āchundem lub osobą 
pomagającą w szkole (bābā lub nana, ktoś w rodzaju woźnego czy woźnej). Szkoły 
powszechne zamykano w południe, aby dzieci mogły pomagać rodzicom w zajęciach 

461 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 105.
462 Por. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 41.
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domowych czy w handlu – w przypadku dzieci kupców z bazaru. W ten sposób nawet 
biedniejsze rodziny mogły posyłać swoje dzieci do maktaby. 

Próbę odgórnego zreformowania systemu maktab podjęto w 1924 roku, kiedy 
z inicjatywy Ministerstwa Wyższej Edukacji (Szourā-je ‘āli-je ma’āref) wydano roz-
porządzenie dla maktab rejonowych (Nezām-nāme-je makāteb-e mahalli). Zawierało 
ono wytyczne dotyczące standardów higieny i kwalifi kacji nauczycieli.

Abstrahując od aspektu czysto edukacyjnego, warto zauważyć, w ślad za Alim 
Szari’atim i Michaelem Fischerem, że pojęcie maktab niesie w sobie treści symbo-
liczne: „jest to harmonijna całość i system przekonań, postaw i sądów, który – w od-
różnieniu od technicznych umiejętności i nauki – daje nie tylko znaczenie i kieru-
nek, ale także nakłada odpowiedzialność i misję (resālat) na osobę, która jest pod jej 
wpływem. Z tego powodu maktab jest odpowiednikiem systemu wierzeń i przekonań 
ideologicznych”463.

Pierwsze madrasy na terenie Iranu zostały założone już XIII wieku, cztery 
w Qom464, siedem w Reju, cztery w Kaszanie465. Powstały w wyniku inicjatyw pry-
watnych i dopiero nadanie szyizmowi miana religii państwowej przez Safawidów 
w wieku XVI przyniosło rozwój systemu madras o ujednoliconym programie kształ-
cenia. Najsławniejsze madrasy w ówczesnej stolicy, Isfahanie, to Szejch Lotf-Allāh 
i Czahār Bāq. Nawet po upadku Safawidów, w XVIII wieku, Isfahan pozostał centrum 
szyizmu. Dopiero w roku 1921 stracił pozycję na rzecz Qom466. Po przeniesieniu sto-
licy do Teheranu, co nastąpiło za panowania dynastii Kadżarów467, również tutaj za-
częły powstawać znakomite madrasy, jak Marwi (1816) i Sepahsālār (1860)468. Brak 
danych statystycznych nie pozwala szczegółowo ocenić ilości studentów wszystkich 
szkół religijnych w Iranie, wiadomo jednak, że w samym Teheranie w roku 1860 
– w czasach, gdy rozpoczynał swoją działalność Dār al-Fonun – istniało 35 madras, 
w których kształciło się 460 studentów469.

Podstawę programu szkolnego w madrasie tworzyły nauki religijne (‘olum-e 
naqli470), oparte na Koranie i przekazie Proroka oraz imamów, prawo islamskie 
(feqh), metody dochodzenia do zasad religijnych (osul al-feqh) i teologia (kalām). 

463 Cyt. za: A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 102; por. także A. Shari’ati, Islām szenāsi (Islamo-
logia) [w:] Madżmu’e (Dzieła zebrane), Vol. 16, Tehrān 1981, s. 11,13; A. Shari’ati, Tārich-e tamaddon 
(Historia cywilizacji), t. 1 [w:] Madżmu’e (Dzieła zebrane), Vol. 11, Tehrān 1982, s. 127–129.

464 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 79–80.
465 Szczegółowy wykaz por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 39.
466  http://www.iranic.com/newsite/articles/unicode/v8f2/v8f207v.htm; hasło: Education-v. The ma-

drasa shi’ite Persia.
467 N. Takmil Homājun,Tārich-e edżtemā’i wa farhangi-je Tehrān. Az āqāz tā dār al-chalāfe-je Nāseri 

(Społeczno-kulturalna historia Teheranu. Od początków do stolicy szacha Nasera), Teheran 1379 (2000), s. 77.
468 Wykaz madras w Teheranie, nazwiska ich założycieli oraz lokalizacja zob. N. Takmil 

Homājun,Tārich-e edżtemā’i wa farhangi-je Tehrān..., s. 150.
469 http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v8f2/v8f207v.htm, hasło: education. The madrasa 

shi’ite Persia.
470 „Naqli – oparty na przekazach ustnych, opowiadany na podstawie cudzych słów”. Por. Персидско-

-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, Академия Наук СССР – Институт Востоковедения, 
Издательство „Советская Энциклопедия”, Москва 1970, t. 2, s. 659. 
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Wykładano także nauki ścisłe (‘olum-e aqli): matematykę, geometrię i astronomię, 
a także logikę (hekmat-e elāhi) i metafi zykę (elāhijāt)471. Jak napisał Mottahedeh, 
oczekiwano, że madrasa zapewni podstawowe wykształcenie w zakresie prawa is-
lamskiego472. Do pewnego stopnia to nastawienie zdeterminowało program naucza-
nia, gdyż dogłębna analiza Koranu i hadisów nie była możliwa bez rozumienia języ-
ka, podstaw logiki i teologii. 

W madrasie nie ma ocen i formalnych egzaminów, co dla szyickiego duchowień-
stwa stanowi dowód przewagi ich systemu kształcenia nad edukacją świecką, gdzie 
nacisk kładzie się raczej na ostateczną, zewnętrzną ocenę niż na sam proces uczenia 
się i samodoskonalenia. Fischer podkreślił ten fakt: 

Pedagogiczny ideał madrasy jest dokładnym przeciwieństwem [szkół świeckich – M. A.]. 
Nie ma stopni, więc studenci uczą się dla samej przyjemności zdobywania wiedzy. Stu-
denci, którzy się nie uczą nie są wyrzucani, ale też nie awansują dzięki łapówkom czy fa-
woryzowaniu. Każdy ma swoje miejsce według zdolności i skłonności: wiejski nauczyciel 
(āchund) nie musi być ekspertem w zakresie prawa (modżtahed). Studenci sami wybierają 
nauczycieli. Dlatego nigdy nie ma problemu z dyscypliną czy braku szacunku wobec na-
uczycieli. Faktycznie więzi szacunku i oddania studentów w stosunku do nauczycieli są 
przysłowiowe, bliskie znaczeniu indyjskiego guru. Nauczyciele nie wynoszą się nad stu-
dentów, całe studiowanie oparte jest na zasadzie wymiany argumentów i kontrargumen-
tów, do czego studentów się zachęca, o ile są odpowiednio przygotowani, aby to uczynić. 
To jest ideał i w mniejszym lub większym zakresie naprawdę tak jest473. 

System madrasy składał się z trzech etapów: wstępnego (maqadammāt), średnie-
go, obejmującego poziom niższy (sath) i wyższy (‘ali) oraz zaawansowanego (dars-e 
chāredż). 

Wykształcenie w madrasie dawało znajomość języka arabskiego, który nie tylko 
był podstawowym narzędziem teoretycznej i praktycznej analizy tekstów, ale także 
służył jako środek porozumiewania się uczonych całego świata muzułmańskiego. 

Nauka i interpretacja prawa stanowiły główną część curriculum na wszystkich 
etapach kształcenia w madrasie. Podstawową metodą nauczania była dyskusja na 
temat istniejących komentarzy do tekstów, mająca doprowadzić do odkrycia intencji 
autora. Każdy kolejny etap zawierał w sobie poprzednie teksty, tak, że w rezultacie 
najbardziej zaawansowani studenci docierali do źródeł: Koranu i hadisów i w koń-
cu „odczytywali zamiary ich inspiratora, prawdziwego Prawodawcy, Boga”474. Tytuł 
modżtaheda – znawcy prawa islamskiego – był równoznaczny z przynależnością do 
elity intelektualnej oraz do grona wybranych, tych, którzy najbardziej zbliżyli się do 
odczytania najgłębszego zamysłu Stwórcy i prawdy o istocie i moralnym celu życia 
ludzkości. 

471 Por. Encyclopaedia Iranica, http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v8f207v.html, hasło: 
education.

472 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 90.
473 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 62–63.
474 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 108.



120

Madrasy w swoim programie przechowały wiedzę w takiej postaci, w jakiej 
ukształtowała się ona za czasów Awicenny. Zamknięte hermetycznie na nową wie-
dzę, z jednej strony były źródłami nieskażonej tradycji i spójnego obrazu świata, 
z drugiej jednak oskarżenia, kierowane pod adresem dziewiętnastowiecznych du-
chownych, o ignorancję, brak wiedzy o problemach społecznych, politycznych i ten-
dencjach intelektualnych przy jednoczesnym roszczeniu sobie przez nich prawa do 
kształtowania tejże rzeczywistości nie były całkiem bezpodstawne.

Barwne opisy atmosfery studiowania w typowej szyickiej madrasie znajdziemy 
we wspomnieniach Ahmada Kasrawiego475 oraz w życiorysie Alego Hāszemiego476.

Ahmad Kasrawi (1890–1946), syn kupca, urodzony w Tabrizie, stolicy turec-
kojęzycznej prowincji Iranu, Azerbejdżanie, przeszedł drogę edukacji typową dla 
chłopców o podobnym pochodzeniu społecznym. Tabriz miał wówczas, na przeło-
mie wieków XIX/XX, wszelkie predyspozycje, by spełniać rolę ośrodka rewolucyj-
nego: dobrze rozwinięty gospodarczo i zaangażowany w handel międzynarodowy, 
miał związki z tureckojęzycznym, jak on sam, Stambułem oraz z rosyjskim Zakauka-
ziem477. Silny wpływ na kształtowanie się osobowości Kasrawiego wywarło dziedzi-
ctwo religijne: dziadek był bogatym mułłą – zbudował meczet i sam go nadzorował 
– Ahmad otrzymał imię po dziadku i rodzina spodziewała się, że będzie kontynuował 
dzieło swojego przodka. Od najmłodszych lat był przyzwyczajany do zachowania, 
jakie przystoi duchownemu: matka zakazywała mu spotkań i zabaw z innymi dzieć-
mi. Oczekiwania religijnej rodziny bez wątpienia ukształtowały umysł Kasrawiego. 
Nie mniejszy jednak wpływ wywarł ojciec, który wywodził się z rodziny duchow-
nych, ale zarabiał na życie jako kupiec. Krytycznie odnosił się on do duchowień-
stwa, chociaż sam był człowiekiem pobożnym. Zarzucał mułłom hipokryzję oraz 
wykorzystywanie wiernych do rozgrywania swoich wewnętrznych sporów478. Kasra-
wi darzył ojca ogromnym szacunkiem, czego dowody znajdujemy w autobiografi i 
myśliciela479. 

475 A. Kasrawi, Zendegāni-je man. Dah sāl dar adlije. Czerā az adlije birun āmadam (Moje życie. 
Dziesięć lat w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dlaczego wystąpiłem z Ministerstwa Sprawiedliwości), 
wstęp Jahjā Zoka’, Middle Eastern Series: No 19, Jahan Book Co. USA 1990.

476 „Ali Hāszemi” to wymyślone imię i nazwisko, za którym jednak kryje się zbiorowa postać stu-
dentów szyickich szkół. Opis ścieżki kariery w islamskim systemie kształcenia: od nauki w maktabie do 
najwyższej funkcji modżtaheda w Qom, był przedmiotem badań Roya Mottahedeh. Por. R. Motthedeh, 
The Mantle of the Prophet... 

477 „Zabójca – Mirzā Rezā Kermani, jeden z tych, którzy najbardziej ucierpieli wskutek prześladowań 
uczestników protestu tytoniowego, w czasie śledztwa oświadczył, że działał powodowany chęcią zemsty 
oraz umiłowaniem wolności oraz że ducha protestu przeciwko despotyzmowi zaszczepił mu Dżamal ad-
Din Afqāni”. Nikki R. Keddie, Współczesny Iran, s. 65; por. także К. Чайкин, Краткий очерк новейшей 
персидской литературы, s. 19. 

478 „The bread earned from being a mullah is not the bread of a man who worship the one god to the 
exclusion of all others. A mullah has to behave so as to please people so that they will give him money”; 
por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 102–103.

479 A. Kasrawi, Zendegāni-je man..., s. 10–21.
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Edukację Ahmad zaczął w wieku pięciu lat od nauki czytania, gdy poskarżył się, 
że nie może czytać listów od ojca, który z racji swego zajęcia dużo podróżował480. 
Został posłany do miejscowej maktaby, ponieważ był to jedyny sposób na zdoby-
cie podstawowego wykształcenia. Barwny obraz stylu nauczania w szyickiej szko-
le znajdziemy w późniejszych pismach Kasrawiego – wychowanka, a jednocześnie 
przeciwnika tej postaci szyizmu, który promowały szyickie szkoły. Mottahedeh na-
zwał Kasrawiego „irytującym moralistą”, któremu nie tylko się wydaje, że posiada 
wystarczające kompetencje, aby ocenić wszystkie style kształcenia, lecz także żywi 
przekonanie o misji do wypełnienia481. Poczynionym przez Kasrawiego obserwacjom 
trudno jednak odmówić wnikliwości i słuszności. W tabryskiej maktabie mułła znał 
na pamięć Koran i w niewielkim zakresie język perski. Podstawy arabskiej grama-
tyki Kasrawi „poznawał”, ucząc się na pamięć regułek. Na porządku dziennym były 
kary cielesne. Kasrawi był bardzo pilnym i zdolnym uczniem. Po przestudiowaniu 
Koranu zaczął czytać książki po persku, co dla niego – tureckojęzycznego Irańczyka 
było dużym wyzwaniem. Bez pomocy ojca prawdopodobnie utknąłby na tym etapie, 
jak wielu innych uczniów. Następnie przyszła kolej na naukę arabskiego. Nie była to 
jednak nauka praktycznego posługiwania się językiem, lecz przyswajanie na pamięć 
fragmentów tekstów i gramatyki. Po trzyletniej przerwie w nauce, spowodowanej 
śmiercią ojca – Kasrawi miał wówczas zaledwie 11 lat – rodzina posłała go do jednej 
z najlepszych madras w Tabrizie – Tālebije – i tutaj Ahmad znalazł warunki do roz-
woju intelektualnego. Już pierwszego dnia oczarował go widok grupy zgromadzonej 
w kącie madrasy. Kiedy się przybliżył, usłyszał jednego ze swoich późniejszych bo-
haterów intelektualistów – postępowego mułłę Chijābāniego, który dawał wykład 
z astronomii – przedmiotu łączonego z imieniem Ptolemeusza oraz traktowanego 
w madrasach lekceważąco482. Wtedy też Kasrawi spotkał bratnią duszę – szejcha 
Hasana Hodād483 – studenta, z którym toczył długie dyskusje na temat zadawanych 
tekstów484. Wkrótce grupa powiększyła się o kolejnych dwóch studentów. W trakcie 
rozmów, które toczyły sie w szkole i poza nią, kształtowały się umiejętności krytycz-
nego myślenia, prowadzenia sporów i dowodzenia swoich racji – nie sposób przece-
nić tego okresu w życiu Kasrawiego, zarówno ze względu na rozwój intelektualny, 
jak i emocjonalny. 

Od 1910 roku zaczęła się fascynacja Kasrawiego nauką europejską. Był wówczas 
pod silną presją rodziny – krewni chcieli, żeby został modżtahedem. W owym czasie 
nad Iranem pojawiła się kometa Halleya. Ahmad wychodził każdej nocy na dach i sie-
dział tam, rozmyślając. Któregoś dnia natknął się na artykuł po arabsku, w jednym 
z egipskich czasopism, który zawierał informację, że nauka europejska odkryła, iż 

480 Tamże, s. 7. 
481 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 98.
482 „On the fi rst day he went there he was immediately enchanted to see that there was a study group 

assembled in one corner of the madreseh, and he came close enough to one of them to hear for the fi rst 
time one of his future intellectual heroes, a progressive mullah Khiyabani, lecturing on astronomy (still, 
as in time of Avicenna, associated with Ptolemy)”, R. Mottahedeh, tamże, s. 100.

483 Por. A. Kasrawi, Zendegāni-je man..., s. 29.
484 Tamże.
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kometa, krążąc po swojej orbicie, jest widoczna z ziemi w regularnych odstępach cza-
su, a ostatnio pojawiła się w 1836 roku. Kasrawi uświadomił sobie, że zdobyta w ma-
drasie wiedza z astronomii nie daje mu żadnych podstaw do wyjaśnienia zjawiska. 
Z właściwą sobie gorliwością zwrócił się ku nauce europejskiej; kupił tłumaczenie 
popularnej pracy z dziedziny astronomii i rozpoczął studiowanie problemu. „Cieszy-
łem się, że w Europie wiedza znalazła tak klarowną ścieżkę”485 – pisał. Nie było to 
jedynie poszerzenie wiedzy, lecz transformacja intelektualna i psychiczna. Nauka eu-
ropejska dała Kasrawiemu narzędzie do uwolnienia się od wpływów rodziny, była tą 
ścieżką, którą mógł podążać, porzucając normy i sposób myślenia kształtowany przez 
madrasy i religijną rodzinę. Zmiany sięgały bardzo głęboko, o czym może świadczyć 
fakt, że Kasrawi nie tylko porzucił ścieżkę życia dyktowaną przez religię, ale stał się 
antyreligijny, otwarcie krytyczny wobec kleru i reprezentowanych przezeń wartości. 

4.2. Edukacja świecka

a. Zagraniczni stypendyści 

Pierwsze państwowe szkoły świeckie w Iranie były uczelniami wojskowymi. W dru-
gim i trzecim dziesięcioleciu XIX wieku książę Abbas Mirzā i jego wezyr Mirzā Abu 
al-Qāsem Qā’em Maqām zapoczątkowali reformy, które miały na celu wzmocnienie 
militarnej siły Iranu: zaprosili francuskich i brytyjskich instruktorów wojskowych 
oraz zaczęli wysyłać synów bogatych Irańczyków do Europy. Następca tronu, książę 
Abbas Mirzā, był zarządcą Azerbejdżanu. Po pierwszej klęsce Iranu w wojnie z Ro-
sją doszedł do wniosku, że oddziały plemienne nie stanowią żadnej przeciwwagi 
dla świetnie wyszkolonych wojsk rosyjskich, dlatego też stworzenie regularnej armii 
stanowi jedyne antidotum na zakusy Rosji na terytorium Persji. Modernizację skoja-
rzył z rozwojem potencjału militarnego Iranu i takie pojmowanie modernizacji było 
dominującym podejściem wśród przedstawicieli arystokracji związanej z dworem 
szacha. W reformie armii Abbas Mirzā wzorował się na działaniach współczesnego 
sobie reformatora Imperium Otomańskiego sułtana Selima III486. W Azerbejdżanie 
założył Nezām-e Dżadid (Nowy Porządek), armię, która była wyposażona w nowo-
czesną artylerię i broń, otrzymywała państwowy żołd i mundury oraz była szkolona 
przez europejskich ofi cerów. Abbas Mirzā postrzegał rozwój perskiej armii perspek-
tywicznie i dlatego nie poprzestał jedynie na ściągnięciu zagranicznych instruktorów, 
lecz także dążył do tego, aby w przyszłości Iran stał się samowystarczalny w za-
kresie szkolenia kadry wojskowej. Służyły temu celowi fabryka dział i muszkietów 
założone w Tabrizie, biuro tłumaczeń podręczników z zakresu taktyki i inżynie-
rii wojskowej, a przede wszystkim – plan wysyłania za granicę irańskich studen-
tów, aby mogli zdobyć wiedzę przydatną w Iranie. Mottahedeh trafnie zauważył, 

485 „I was pleased and happy that in Europe knowledge had fallen such a lucid path”. Por. R. Mot-
tahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 103.

486 E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princetown University Press, New Yersey 1982, 
s. 52.



123

że w dziewiętnastowiecznych szkołach świeckich aspekt militarny przeważał nad 
czysto edukacyjnym: „Irańska świecka edukacja zaczęła się w barakach i nigdy do 
końca nie straciła fascynacji wojskowym drylem i paradami”487. Nie należy jednak 
zapominać, że Iran wkraczał w okres zależności od Rosji i Wielkiej Brytanii, więc 
z punktu widzenia ochrony interesów państwa i integralności terytorium siła zbrojna 
była ważniejsza niż pielęgnowanie czystej wiedzy. Zanim przejdziemy do szczegó-
łowej charakterystyki pierwszych stypendystów i podejmiemy próbę oceny ich wkła-
du w dzieło modernizacji Persji, przypomnijmy, że Abbas Mirzā nie stracił z oczu 
uwarunkowań społeczno-politycznych Iranu, co sprawiało, że jego plan reform nie 
był jedynie mrzonką. Zarządca Azerbejdżanu dołożył starań, aby reformy mogły się 
powieść, angażując w swoje działania szyickie duchowieństwo, z natury przeciwne 
innowacjom. Dzięki jego zabiegom szejch al-eslām Tabrizu stwierdził, że moderni-
zacja armii pozostaje w pełnej zgodności z zasadami islamu, a nadworny kronikarz 
potwierdził, że książę dzięki przenikliwości umysłu odkrył taktykę wymyśloną przez 
proroka Mohammada, jednak z powodu ignorancji muzułmanów zapomnianej przez 
nich a przechowanej przez Europejczyków488. Wskazanie na islamskie korzenie eu-
ropejskich wynalazków było swego rodzaju precedensem zjawiska, które rozwinęło 
się na dużą skalę w czasie Rewolucji Konstytucyjnej i doprowadziło do lekceważenia 
odmienności zjawisk, pochodzących z Europy; jak chociażby zasady konstytucji. 

Pierwsza grupa Irańczyków wysłanych za granicę przez Abbasa Mirzę składała 
się zaledwie z dwóch osób: Mohammada Kāzema, syna głównego malarza wspo-
mnianego wyżej następcy tronu, i Mirzy Hādżdżiego Bābā Afszāra, który z kolei 
był synem jednego z dowódców wojskowych489. Początkowo Abbas Mirzā zamierzał 
wysłać potencjalnych studentów do Francji, jednak w rezultacie zawirowań natury 
politycznej musiał zmienić plany. W 1811 roku Mohammad Kāzem i Mirzā Bābā 
udali się do Londynu w towarzystwie Harforda Jonesa, który był angielskim po-
słem w Iranie. Mieli studiować medycynę (Mirzā Hādżdżi Bābā Afszār) i malarstwo 
(Mohammad Kāzem). Wydatki związane z pobytem i studiami w Londynie wziął na 
siebie rząd irański, ale fi zycznie pieniądze wypłacała studentom Wielka Brytania490. 
Jednym z warunków wyjazdu do Europy było zachowanie przez studentów perskie-
go stylu ubierania się, „aby w ten sposób zachowywali swoją irańską narodowość”491. 
Nie trzeba dodawać, że przestrzeganie rozporządzenia przysparzało młodym Irań-
czykom dodatkowych kłopotów i utrudniało adaptację w Londynie. Nie był to jed-
nak, jak się okazało po przyjeździe, ich największy problem. Wykształcenie zdobyte 
w Iranie okazało się w najwyższym stopniu niewystarczające do podjęcia studiów 
na uniwersytecie w Oksfordzie. Brak dokumentów ukończenia szkoły na odpowied-
nim poziomie oraz nieznajomość języka angielskiego dyskwalifi kowała Mirzę Bābā 

487 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 50.
488 Por. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 52.
489 W tekście perskim afsar – ofi cer, przekład za: Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, 

Академия Наук СССР – Институт Востоковедения, Издательство „Советская Энциклопедия”, Москва 
1970, t. 1, s. 106; por. także A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 13.

490 A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 15.
491 Tamże, s. 14.
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jako studenta medycyny na Oksfordzie. Nie mogąc podjąć regularnych studiów, 
Mirzā Bābā znalazł zajęcie w charakterze pomocnika angielskiego lekarza i zdo-
bywał doświadczenie praktyczne, asystując mu przy pracy. Nie ukończył studiów 
medycznych, a jego znajomość zachodniej medycyny miała charakter praktyczny492. 
Hāszemijān zaznaczył, że również w późniejszym okresie wielu Irańczyków, którzy 
wyjechali na studia za granicę, w podobny sposób zdobywało wiedzę ze względu na 
barierę językową493. W sumie Mirzā Bābā przebywał w Londynie osiem lat i wrócił 
do Iranu w 1819 roku. Został zatrudniony na dworze Abbasa Mirzy, otrzymał przydo-
mek hakim-bāszi494. Współpracował z nadwornym lekarzem Abbasa Mirzy, doktorem 
Coromickiem, i służył mu za tłumacza. Po śmierci Abbasa Mirzy w 1833 roku Mirzā 
Bābā Hakim-bāszi został nadwornym lekarzem najpierw następcy tronu, a potem 
szacha Mohammada i zdobył duże wpływy na dworze. Jego popularność utrzymy-
wała się i wzbudzała coraz większą zawiść Hadżdżi Mirzy Aqāsiego – wielkiego we-
zyra Mohammada Szacha, który ostatecznie doprowadził do usunięcia Mirzy Bābā 
z dworu. Pomimo braków w zakresie wiedzy teoretycznej Mirzā Bābā Hakim-bāszi 
jest uznawany za prekursora europejskiej medycyny w Iranie i był pierwszym, który 
otrzymał przydomek hakim-bāszi495. 

Mniej szczęścia miał Mohamamd Kāzem, chociaż początkowo jego sytuacja 
wydawała się łatwiejsza z tego względu, iż studiowanie malarstwa nie wymagało 
na wstępie biegłej znajomości języka. Po osiemnastomiesięcznym pobycie w Anglii 
młody Irańczyk zachorował na gruźlicę i zmarł 18 marca 1813 roku. 

Kolejna grupa, pięciu Irańczyków, wyruszyła z Tabrizu do Londynu 19 kwietnia 
1815 roku pod opieką pułkownika Darcy’ego, w grupie kilku Brytyjczyków, powra-
cających do swojego kraju. Zostali oni wybrani przez zaufanego człowieka Abbasa 
Mirzy Mirzę Sāleha Szirāziego, doświadczonego i zaznajomionego z kulturą Europy. 
Wszyscy byli synami ludzi z otoczenia następcy tronu. Wyruszyli za granicę, aby stu-
diować przedmioty wojskowe i inżynierię (Mirzā Rezā Subedār496 i Mirzā Dża’far497), 
medycynę i chemię (Mirzā Dża’far498), zdobyć zawód ślusarza (Mirzā Mohammad 
Ali) oraz nauczyć się języka i zawodu tłumacza (Mirzā Sāleh)499. Brak środków fi nan-
sowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych oraz studiowanie500, 

492 Tamże, s. 18–19.
493 Tamże, s. 18.
494 Hakim-bāszi – główny lekarz. Por. Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, t. 1, s. 515; 

„hakim” – 1. mędrzec, uczony, 2. fi lozof, myśliciel, 3. lekarz, uzdrowiciel (obecnie słowo przestarzałe).
495 A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 21.
496 Później otrzymane laqaby, sprawiły że występuje on pod różnymi hasłami: Mirzā Rezā/Mirzā 

Mohammad Rezā-je Mohandes-e Tabrizi/Mirzā Mohandes-bāszi/ Mirzā Rezā-je Soltāni/ Mirzā Rezā 
Subedār-e Tupchāne. Por. A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije, s. 35.

497 Mirzā Dża’far-chān Moszir-e ad-Doule (Mohandes-bāszi) – laqaby nadane przez szacha Moham-
mada; por. A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije, s. 36

498 W grupie było dwóch studentów o tym samym nazwisku. Por. A. Hāszemijān, Tahawwolot-e 
farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije, s. 24.

499 Tamże.
500 Tamże, s. 28.
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a także nieznajomość języka angielskiego były problemem i dla tych studentów, 
jednak ich pobyt zakończył się większym sukcesem niż w przypadku poprzedniej 
grupy. Po niecałych czterech latach wrócili oni do Iranu, dysponując praktycznymi 
umiejętnościami. W Londynie pozostał jedynie Mirzā Dża’far w celu dokończenia 
studiów medycznych. Jego miejsce w grupie powracających zajął wspomniany wy-
żej Mirzā Bābā. Można ich uznać za prekursorów ważnych przedsięwzięć w Iranie: 
Mirzā Rezā w pierwszych latach panowania szacha Naser ad-Dina, z rozkazu Taqi-
-chāna Farāhāniego (Amir Kabira) przygotował wstępny plan architektoniczny Dār 
al-Fonun, a Mirzā Sāleh Szirāzi, który oprócz języka i zasad przekładu zapoznał 
się również z budową i funkcjonowaniem prasy drukarskiej, przyczynił się do wy-
dania pierwszej ofi cjalnej perskiej gazety, zatytułowanej „Waqāje’-je Ettefāqije”501. 
Z racji wykształcenia i obycia w świecie ci Irańczycy brali udział w misjach dy-
plomatycznych. Mirzā Dża’far-chān Moszir-e ad-Doule (Mohandes-bāszi) był irań-
skim posłem w Turcji, początkowo zajmował się sprawami handlowymi, a następnie 
wszedł w skład komisji, która brała udział w negocjacjach na temat granicy irańsko-
-tureckiej i podpisywała traktat w Erzerumie502, przez krótki czas pełnił też obowiąz-
ki posła w Londynie; Mirzā Sāleh Szirāzi wszedł w skład poselstwa Mirzy Chosroua, 
syna Abbasa Mirzy, wysłanego z misją dyplomatyczną do Petersburga po zabójstwie 
Aleksandra Gribojedowa. 

Pobyt w Europie pozwolił im zapoznać się z kulturą europejską i dzielić się tą 
wiedzą z otoczeniem po powrocie do Iranu. Pamiętniki i dzienniki podróży, a także 
książki pisane już w Persji dostarczały cennych informacji o codziennym życiu Euro-
pejczyków, ich religii, kulturze i gospodarce. Odzwierciedlały one Europę, widzianą 
oczyma Irańczyka, znajdującego się w trudnym położeniu; wrzuconego w obce spo-
łeczeństwo i kulturę, bez pieniędzy i możliwości swobodnego porozumiewania się. 

Od powrotu drugiej grupy Irańczyków z zagranicy do wysłania kolejnej upły-
nęło prawie dziewiętnaście lat. Zmieniła się sytuacja polityczna. Iran coraz dotkli-
wiej odczuwał skutki przegranych wojen z Rosją i rezultaty walki Wielkiej Brytanii 
o wpływy na terenie Iranu. Jakkolwiek edukacyjny cel Abbasa Mirzy: wyszkolenie 
specjalistów w zakresie wojskowości został zachowany, to głównym celem podróży 
irańskich studentów na Zachód było zapoczątkowanie rozmów politycznych i znale-
zienie kompromisu z Wielką Brytanią i Francją. W liczącej siedemnaście osób grupie 
znaleźli się między innymi. Mohammad Hosejn-chān, przyrodni brat Hosejn-chāna 
Nezām ad-Doulego (Ādżudān-bāsziego) i Abd al-Rahim Beik, przyrodni brat Mirzy 
Fattāh-chāna. Stypendyści pod opieką Hosejn-chāna Nezām ad-Doulego (Ādżudān-
-bāsziego) dotarli do Paryża. Tam Hosejn-chān Nezām ad-Doule prowadził rozmowy 
w sprawie przysłania do Iranu francuskich nauczycieli do trenowania wojska i upo-
rządkowania spraw irańskiej armii. Nie było to zadanie łatwe, ponieważ rząd francu-
ski, ze względu na problemy natury politycznej z Wielką Brytanią w Iranie nie chciał 

501 Tamże, s. 40; por. także К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, Издание 
Коммунистического Университета Трудящихся Востока им. И.В. Сталина, Москва 1928, s. 14–15.

502 Szczegółowy opis pobytu w Turcji i prac nad konsensusem, dotyczącym granic przedstawił 
w książce Resāle-je tahqiqāt-e sar hadie (Ekspertyza na temat ....).
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wysyłać ofi cjalnego poselstwa o charakterze wojskowym503. Wśród stypendystów 
był wspomniany wyżej Mirzā Fattāh-chān Garmorudi, syn szyickiego duchownego, 
który po zdobyciu podstawowego wykształcenia u boku ojca przyjechał do Tabrizu 
i tam służył jako pisarz (mostoufi ) na dworze Abbasa Mirzy. Zostawił po sobie im-
ponującą spuściznę literacką, dokumentującą jego podróż do Europy i przemyśle-
nia na temat zaobserwowanych zjawisk – ponad 40 pozycji504. Najbardziej znana to 
Ruznāme-je safarnāme-je awwalin hej’at-e sijāsi-je Irān be keszwarhā-je Orupā dar 
zamān-e Qādżārije (Dziennik podróży pierwszego politycznego poselstwa Iranu do 
krajów Europy w czasach Kadżarów)505. Na temat losów stypendystów z tej grupy 
zachowało się niewiele informacji. 

Ostatnia grupa stypendystów, wysłana za panowania Mohammada-szacha (1834–
–1848), liczyła 5 osób: Hosejn-qoli-chān – dowodzenie i artyleria506, Mirzā Zaki507 
– inżynieria, Mirzā Rezā – produkcja cukru, wytwarzanie tkanin, Mirzā Jahjā – zdo-
bycie zawodu lekarza, Mohammad Ali – górnictwo508. Kierunki studiów wyznaczył 
im sam szach w specjalnym piśmie, wyrażając nadzieję, że nie odejdą od religii, 
a Bóg pobłogosławi ich poczynaniom509. Udali się oni do Francji w 1844 roku i wró-
cili do Iranu w 1848 roku – roku śmierci Fath Alego-szacha i europejskiej Wiosny 
Ludów. W czasie pobytu w Paryżu nie osiągnęli wyznaczonych im przez władcę 
celów510. Nie znaczy to jednak, że ich pobyt za granicą był bezowocny: Mirzā Zaki 
i Mirzā Rezā Qafāri po powrocie do Iranu pełnili funkcje tłumaczy dla zagranicznych 
nauczycieli Dār al-Fonun. Hosejn-qoli-chān w 1848 roku ukończył francuską elitar-
ną szkołę wojskową Saint Cyr i był wówczas jednym z dwóch absolwentów. Według 
Jacoba Gobineau Hosejn-qoli-chān był pierwszym Irańczykiem, który w czasie pa-
nowania szacha Mohammada ukończył szkołę Saint Cyr i w wydarzeniach rewolucji 
francuskiej 1848 roku stanął w szeregach obrońców parlamentu i państwa prawa511. 
Po powrocie do Iranu został w Teheranie i przyjął służbę w policji512.

503 Więcej informacji na ten temat zob. Pichon J., Journal d’une mission militare en Perse (1839–1840) 
(Dziennik misji militarnej do Persji [1839–1840]), Paris 1900, s. 31.

504 A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 47.
505 Tamże, s. 40.
506 Po myślniku przy każdym nazwisku podaję zawód lub umiejętności, które stypendysta miał zdobyć 

w trakcie nauki za granicą.
507 Przydomek oznaczający: 1. czysty, 2. religijny, pobożny. Por. Персидско-русский словарь, ред. 

Ю.А. Рубинчик, t. 1, s. 763. Mirza Zaki był synem Hadżdżi Mirzy Āqā Mazānderāniego, słynnego 
muzułmańskiego kaznodziei.

508 A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 51.
509 Por. tamże.
510 Jedynie Hosejn-qoli-chān poczynił większe postępy od pozostałych. Por. A. Hāszemijān, Tahaw-

wolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 53.
511 Za: A. Hāszemijān, Tahawwolot-e farhangi-je Irān dar doure-je Qādżārije..., s. 54. Por. także 

J. Gobineau, Les Religions et les Philosophies dans. Asie Centrale [w:] Oeuvers, „Pleiade” Paris 1983, 
s. 498–499.

512 Z racji tej funkcji był znany jako Mirzā Mohammad-chān Nazmijje (nazmijje – policja; por. 
Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, t. 2, s. 648). A. Haszemijān, Tahawwolot-e farhangi
-je Irān dar doure-je Qādżārije, s. 54.
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Za panowania Naser ad-Din Szacha do Europy wysłano tylko jedną – chociaż naj-
bardziej liczną: 42 osoby – grupę studentów (w roku 1859). Byli to absolwenci Dār 
al-Fonun. Studiowali w Paryżu, głównie przedmioty związane z wojskowością, lecz 
także medycynę i malarstwo. Po powrocie do Iranu zajmowali wysokie stanowiska 
w istniejących już ministerstwach oraz nowo utworzonych – jak Wezārat-e ‘olum 
(Ministerstwo Edukacji).

Na uwagę zasługuje fakt, iż między rokiem 1859 a 1900 żaden Irańczyk nie zo-
stał wysłany przez perski rząd na stypendium za granicę. Fakt ten nie dziwi, jeśli 
przypomnimy, że studenci wyjeżdżali głównie do Francji513. Absorbowanie ideałów 
żywotnych w Europie po Wiośnie Ludów nie mogło nie napawać szacha niepokojem. 
Naser ad-Din łudził się, że ograniczenie wyjazdów młodych ludzi zahamuje prze-
nikanie idei wolnomyślicielskich i socjalistycznych do Iranu. Nie było to możliwe, 
ponieważ zaczynała kształtować się nowa elita: jeszcze związana z szachem, lecz 
otwarta na pojmowanie państwa jako własności narodu. Pojawienie się tej nielicznej 
jeszcze, lecz niezwykle wpływowej i prężnej, kulturotwórczej grupy, otwarcie Dār 
al-Fonun i napływ cudzoziemców instruktorów, tłumaczenie literatury – wszystko to 
implikowało nieuchronne zmiany w kulturze. Nie dało się również uniknąć kontak-
tów z modernizującą się Turcją i zmierzającą ku rewolucji Rosją, a także z centrum 
tłumionego buntu wobec kolonizatorów – brytyjskimi Indiami.

b. Dār al-Fonun

Dār al-Fonun (Dom Umiejętności)514 był pierwszą nowoczesną uczelnią w Iranie. 
Został założony w 1851 roku przez Mirzę Taqi-chāna Farāhāniego Amir Kabira, 
wielkiego wezyra szacha Naser ad-Dina (1848–1896). W 1858 roku powstały szko-
ły wojskowe w Tabrizie, Isfahanie (Madrasa-je homājuni, 1882) oraz w Teheranie 
(Madrasa-je nezāmi, 1884). 

Założenie szkoły Dār al-Fonun zapoczątkowało szereg istotnych zmian w życiu 
kulturalnym i naukowym perskiego społeczeństwa. Przedsięwzięcie, zaplanowa-
ne przez Amir Kabira jako część jego reformatorskiego dzieła, stworzyło okazję do 
przejmowania kulturowych wpływów Zachodu, stanowiło też wzór, jak zakładać i or-
ganizować placówki kulturalno-oświatowe, odmienne od tradycyjnych szkół duchow-
nych. Ahmad Hāszemijān pisał o wkładzie kulturalnym Dār al-Fonun następująco:

Pomysł założenia Dār al-Fonun w tym czasie spowodował głębokie zmiany w losach 
kultury, wojskowości i nauki społeczeństwa Iranu. Ta szkoła, oprócz tego, że otworzyła lu-
dziom drzwi do nowej nauki i wiedzy, sama też stała się fi larem i fundamentem tworzenia 
i systematyzacji instytucji naukowo-kulturalnych kraju według sposobów stosowanych 
przez rozwinięte społeczeństwa europejskie. W ten sposób w Iranie zwyciężyło prze-
konanie, że zaistnienie szkół i uregulowanych struktur administracyjnych, naukowych, 

513 Między rokiem 1811 a 1920 za granicę na studia wyjechało 350 Irańczyków, z czego ponad połowa 
studiowała we Francji. Por. A. Matin-Agari, hasło: education, xxi (education abroad in Qajar period) [w:] 
Encyclopaedia Iranica, http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode.

514 fonun (l. poj. fan[n]) – 1. technika, 2. sztuka, 3. gałąź nauki. Por. Персидско-русский словарь, 
ред. Ю.А. Рубинчик, t. 2, s. 243. W tłumaczeniu historyka: Dom Umiejętności. Por. A. Chwalba, Historia 
powszechna. Wiek XIX, s. 140.
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kulturalnych, wojskowych itp. jest gruntem przygotowawczym dla postępu i rozpoczęcia 
aktywizacji społeczeństwa. Budowanie porządku społecznego też powinno być oparte na 
wykorzystaniu umiejętności znawców i specjalistów515.

Dotychczas młodzi ludzie przeznaczeni do służby wojskowej zdobywali doświad-
czenie u boku swoich opiekunów, czego przykładem był sam Amir Kabir. Klęski 
poniesione w licznych wojnach pokazały, że rodzimy typ kształcenia wojskowego 
był niewystarczający. Brakowało gruntownego przygotowania na poziomie ofi cer-
skim oraz wiedzy ogólnej – wielu perskich wojskowych nie potrafi ło pisać516. Dār 
al-Fonun początkowo był zaplanowany przede wszystkim jako miejsce szkolenia 
kadry ofi cerskiej, chociaż nazwa szkoły: Dār al-Fonun – „Dom Umiejętności”, suge-
rowała, że Amir Kabir w programie kształcenia pragnął wykroczyć poza przedmioty 
czysto wojskowe. Jak zauważył Jan Rypka: „W pierwotnym założeniu miała to być 
wyższa uczelnia obejmująca nauki wojskowe, techniczne, medyczne, przyrodnicze 
i humanistyczne (łącznie z muzyką), oparte na osiągnięciach nauki zachodniej”517. 
„Dom Umiejętności” w Teheranie był wzorowany na podobnym tureckim Dār 
al-Fonun, któremu perski wielki wezyr poświęcił szczególną uwagę podczas swo-
jego pobytu w Turcji, kreśląc szkice i planując kolejne etapy budowy tego rodzaju 
instytucji we własnym kraju518. Prace budowlane rozpoczęto w 1266 roku kalenda-
rza księżycowego519 pod nadzorem głównego architekta Mohammada Taqi-chāna 
Me’mār-bāsziego i głównego inżyniera Mirzy Rezy Mohandes-bāsziego – który jako 
młody człowiek studiował w Londynie w Królewskiej Akademii Wojskowej520, zaś 
nad całością przedsięwzięcia czuwał Bahrām Mirzā521. Budynek znajdował się w pół-
nocno-wschodniej części Teheranu na wcześniejszym placu manewrowym. Ofi cjalne 
otwarcie szkoły miało miejsce 28 stycznia 1852 roku522, a w ceremonii uczestniczył 
sam Naser ad-Din Szach. 

Personel szkoły składał się zarówno z nauczycieli zagranicznych, jak też ro-
dzimych, a ich wybór został podyktowany potrzebami edukacyjnymi. Nie można 
zgodzić się z Rypką, który stwierdził, że zatrudnienie Irańczyków obok nauczycieli 
Europejczyków było rezultatem „ustępstwa na rzecz ksenofobii właściwej społe-
czeństwu irańskiemu”523. Amir Kabir wysłał do przebywającego w Europie Johna 
Dāwuda – Ormianina z pochodzenia – szczegółowe instrukcje z prośbą o wyszukanie 
w Austrii i Prusach specjalistów do nauczania przedmiotów wojskowych524. Anarku-

515 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 91.
516 М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране, s. 90.
517 Historia literatury perskiej i tadżyckiej, pod red. J. Rypki, Warszawa 1970, s. 211.
518 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 91.
519 1849 n.e. Przeliczanie dat z hidżry księżycowej na daty współczesne według wzoru, który podaje 

Rubinczik; por. Персидско-русский словарь, t. 2, s. 789.
520 Hasło: Dār al-Fonun, Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 663.
521 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 92.
522 Tylko część budynków została wówczas oddana do użytku; prace budowlane wskutek różnych prze-

szkód: formalnych i fi nansowych jeszcze trwały. Por. A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 92.
523 Por. J. Rypka, Historia literatury..., s. 211.
524 М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране, s. 91.
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łowa zauważyła, że wbrew przyjętej praktyce Amir Kabir nie miał zamiaru zapraszać 
Rosjan, Anglików czy Francuzów, ponieważ uważał, że ich obecność będzie sprzyja-
ła nasilaniu się ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy Iranu525.

Pierwsza grupa instruktorów przybyła z Wiednia do Teheranu pod koniec listopa-
da 1851 roku. Znaleźli się w niej Alfred Baron de Gumones (piechota), Johann von 
Nemiro (kawaleria), Zatti (inżynieria), Joseph Czarnotta (mineralogia), August Kržiž 
(artyleria) i doktor Jacob Eduard Polak (medycyna). Amir Kabir w ostatniej instruk-
cji wysłanej do Johna Dāwuda wyszczególnił też farmaceutę i dwóch saperów, któ-
rzy jednak nie weszli w skład pierwszej grupy526. Instruktorzy podpisali kontrakty na 
sześć lat z roczną pensją 600 tumanów i kolejnymi 400 tumanami na podróż do Persji 
i z powrotem527. Na miejscu nowo przybyłych czekała przykra wiadomość, że Amir 
Kabir dwa dni wcześniej został zdymisjonowany. Minister spraw zagranicznych, 
Mirzā Mohammad Ali-chān Szirāzi, został uczyniony odpowiedzialnym za ofi cjalną 
inaugurację szkoły oraz przyjęcie instruktorów.

Na początku działalności Dār al-Fonun wykładano przedmioty składające się 
na siedem specjalności: inżynierię (mohandesi), piechotę (pijādenezām), kawalerię 
(sawārenezām), artylerię (tupchāne), medycynę i chirurgię (teb wa dżarrāhi), geologię 
(ma’adenszenāsi), nauki przyrodnicze (fi zyka, farmacja i chemia) (‘olum-e tabi’i)528. 
Później dodane zostały kolejne przedmioty: nauki historyczne, geografi a, malarstwo, 
medycyna naturalna, matematyka oraz języki: perski, arabski, francuski, rosyjski529. 

Chociaż Amir Kabir widział działalność szkoły szerzej niż ograniczoną jedynie 
do przedmiotów wojskowych, w pierwszym okresie działalności kadra instrukto-
rów oraz bezpośredni dyrektorzy530 zdeterminowali charakter i zakres wykładanych 
przedmiotów, a także wespół z wykładowcami ustalili dyscyplinę i sposób zarządza-
nia szkołą. Lista zagranicznych nauczycieli szkoły w pierwszych latach przedstawia-
ła się następująco531:

 – Kržiž – Austriak; nauczyciel artylerii, rachunków, geometrii, a także historii i geo-
grafi i.

 – Pułkownik Matrazzo – z pochodzenia Włoch; trener wojska Iranu i nauczyciel 
piechoty oraz sztuki walki. Liczba jego uczniów wynosiła około 30 osób. Uczył 
też głównodowodzących armii nowych sztuk wojennych.

 – Baron Gumones – Austriak; nauczyciel piechoty i doradca Amir Kabira w refor-
mach wojska.

 – Graf Karnaczaj – Austriak; nauczyciel sztuki wojennej i kartografi i.
 – Nemiro – Austriak; nauczyciel piechoty.

525 Tamże, s. 92.
526 Hasło: Dār al-Fonun, Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 663.
527 Tamże.
528 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 118.
529 Tamże.
530 Po śmierci Mirzy Mohammad Ali-chān Szirāzi’ego (luty 1852) bezpośrednim sukcesorem został 

Aziz-chān Mokri (zaledwie na kilka miesięcy), a później Mohammad-chān Amir Tumān (1852–57); por. 
hasło: Dār al-Fonun, Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 663.

531 Por. A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 120.
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 – Luigi Pesce – Włoch; nauczyciel piechoty i sztuki taktyki wojennej.
 – Zatti – Włoch; nauczyciel inżynierii i rachunków, geometrii i matematyki.
 – Buhler – Francuz; nauczyciel rachunków, geometrii, algebry, trygonometrii i kar-

tografi i.
 – Czarnotta – Austriak, nauczyciel geologii.
 – Focetti – Włoch; nauczyciel fi zyki, chemii i farmacji.
 – Jacob Polak – Austriak; nauczyciel medycyny i chirurgii.
 – Jules Richard – nauczyciel języka francuskiego.
 – Schlimmer – Holender; nauczyciel medycyny.
 – Replo – nauczyciel malarstwa.

Wśród nauczycieli Irańczyków w początkowym okresie działalności Dār al-Fo-
nun Hāszemijān wymienił następujące osoby532: 

 – Szejch Mohammad Sāleh Esfahāni – prowadzący modły w szkole i nauczyciel  
arabskiego oraz perskiego dla 30 uczniów.

 – Mirzā Ahmad Tabib-e Kāszāni – nauczyciel tradycyjnej medycyny.
 – Mirzā Sejjed Ali – nauczyciel tradycyjnej medycyny (razem z doktorem Polakiem 

uczył również medycyny zachodniej).
 – Mirzā Malkom-chān – nauczyciel rachunków, geometrii i geografi i Iranu dla 12 

uczniów.
Trzon programu tworzyły przedmioty wykładane przez sześciu austriackich in-

struktorów i Focettiego. Matematykę, geografi ę, historię i język francuski, które były 
uważane za przedmioty wstępne, wykładali zarówno instruktorzy rodzimi, jak i za-
graniczni. Języków arabskiego i perskiego uczył szejch Mohammad Sāleh, który jed-
nocześnie prowadził zwyczajowe modlitwy dwa razy dziennie. 

Od zarania działalności Dār al-Fonun był bardzo popularny, o czym świadczy 
liczba studentów, zapisanych na pierwszy rok. Największym powodzeniem cieszyły 
się przedmioty wojskowe533, które obejmowały również manewry i ćwiczenia w te-
renie. Mogli w nich uczestniczyć perscy ofi cerowie, niebędący formalnie studentami 
uczelni. Duża liczba studentów i różnorodność ich poziomu wykształcenia powodo-
wały dodatkowe problemy. W celu zaspokojenia niedoborów kadry wykładowców 
studenci z dobrymi wynikami w nauce służyli jako pomocnicy (chalife) w czasie 
lekcji na niższych poziomach534. Konieczność poszerzenia programu pojawiła się już 
na samym początku w związku z różnym poziomem studentów. Formalnie przyj-
mowano synów arystokracji, wojskowych i przedstawicieli elity dworskiej, w wie-
ku między czternastym i szesnastym rokiem życia535. W praktyce na pierwszy rok 
w Dār al-Fonun wpisali się o wiele starsi studenci, którzy pragnęli zdobyć wiedzę 
z zakresu wojskowości. Mohammad Ali-chān Szirāzi przewidywał przyjęcie 30 ucz-
niów, ale ostatecznie studentami pierwszego roku zostało 105 chłopców z różnych 

532 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 121.
533 Chociaż na medycynę zapisało się 20 studentów, a na farmację 7 i na górnictwo – 5. Dla po-

równania: piechotę wybrało 30, kawalerię – 5, inżynierię – 12, artylerię – 26; por. hasło: Dār al-Fonun, 
Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 664.

534 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 115.
535 Tamże, s. 113.
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kręgów społecznych536. Ci, którzy osiągnęli zaawansowany stopień w przedmiotach 
wykładanych w szyickich szkołach, robili szybkie postępy, jednak pozostali potrze-
bowali gruntownej wiedzy o podstawach matematyki, języka perskiego i arabskiego. 
Zatrudniono dodatkowych nauczycieli – Włochów oraz rezydentów w Teheranie, 
zarówno Irańczyków, jak i Europejczyków. Poważnymi przeszkodami w przekazy-
waniu wiedzy okazał się różny poziom wiedzy studentów oraz brak ogólnodostęp-
nego języka wykładowego. Większość zagranicznych wykładowców posługiwała się 
niemieckim, który jednak nie był popularny w Iranie w tamtym okresie. Ostatecznie 
wybrano język francuski jako środek komunikacji między instruktorami zagranicz-
nymi i irańskimi, a personel szkoły poszerzył się o tłumaczy. Zdarzało się nierzadko 
tak, że jedna osoba była tłumaczem i wykładowcą, jak na przykład Malkom-chān, 
który uczył w Dār al-Fonun matematyki i geometrii, a jednocześnie był tłumaczem 
dla Zattiego537.

Nauka w szkole trwała cztery lata, chociaż początkowo przewidywano siedmioletni 
okres studiów, skrócony później do pięcioletniego i ostatecznie – do czterech lat538.

Lekcje odbywały się według określonego porządku, a każda z nich znajdowała 
odzwierciedlenie w specjalnym „dzienniku” – sposób prowadzenia zapisów i rodzaju 
umieszczanych tam informacji daje wyobrażenie o charakterze szkoły. „Wykładowcy 
codziennie przekazywali do sekretariatu opis lekcji, które prowadzili, a kronikarz za-
pisywał je w dzienniku (kronice). Podobnie nazwiska nauczycieli i uczniów obecnych 
i nieobecnych i rejestr ich ocen też w tym dzienniku znajdowały odzwierciedlenie”539. 
Przykładowy zapis wyglądał następująco: „W sumie 91 studentów przystępuje do 
egzaminu. Z ogólnej liczby 105 studentów, którzy rozpoczęli szkołę, w trakcie na-
uki 14 uczniów zostało skreślonych z powodu niezdyscyplinowania lub zmarło”540. 
Drobiazgowa, wojskowa dyscyplina przekładała się na sposoby motywacji uczniów. 
Brak zaangażowania w naukę w postaci braku postępów lub dużej liczby nieobec-
ności na zajęciach był karany chłostą, więzieniem i, jeśli nie nastąpiła poprawa, wy-
daleniem ze szkoły. We wspomnianym dzienniku-kronice nierzadkie były zapisy: 
„Z powodu dużej liczby nieobecności, unikania zajęć i całkowitego niezrozumienia 
(materiału) został wydalony”541, lub: „Mirzā Hosejn-chān, student piechoty perma-
nentnie był nieobecny w szkole i w każdym miesiącu był obecny sześć – siedem dni; 
z tego powodu został ukarany i na kilka dni zamknięty w areszcie”542.

Ciekawy jest fakt, że ta zachodnia wojskowa dyscyplina i drobiazgowość w po-
rządku zajęć i ocenie postępów łączyła się z perskim sposobem organizacji roku 
szkolnego. Stosunkowo duża ilość czasu wolnego – po zsumowaniu wolnych dni: 
prawie sześć miesięcy – budziła zdziwienie Europejczyków; George Curzon zauwa-

536 Hasło: Dār al-Fonun, Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 664.
537 Lista tłumaczy w Dār al-Fonun; por. Tahawwolāt-e farhangi-je Irān.., s. 172–173.
538 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 115.
539 Tamże.
540 Tamże, s. 116.
541 Tamże, s. 99.
542 Tamże. 
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żył: „Podczas święta Nou-ruz szkoła jest zamknięta 17 dni. W miesiącu ramadan 32 
dni, w miesiącu moharram – 15 dni i latem – 60 dni. Z tego powodu szkoła przez 
sześć miesięcy nie daje możliwości studiowania”543. Perską cechą był też pewne-
go rodzaju elitaryzm, wyróżnianie krewnych szacha przez przyznawanie osobnego 
trybu zajęć i specjalnych pokojów do nauki544. Szkoła oprócz zakwaterowania gwa-
rantowała swoim studentom wyżywienie, dwa rodzaje uniformów – zimowy i letni, 
czasami studentom wypłacano też pensję545.

Na pierwszym etapie działalności uczelni wydatki na pensje zagranicznych wy-
kładowców były pokrywane ze skarbca państwa i wynosiły rocznie 7 500 tumanów, 
z czego połowa szła na pensje dla instruktorów musztry wojskowej. Według niektó-
rych danych w latach osiemdziesiątych wydatki były pokrywane z więcej niż jednego 
źródła i znacznie wzrosły. W roku 1880, według danych lorda Curzona, utrzymanie 
uczeni wynosiło około 300 000 rijali546, chociaż sam E’temād as-Soltān oszacował 
liczbę na dwukrotnie większą547. Hāszemijān podkreślił, że zanim utworzono Mini-
sterstwo Nauki (wezārat-e olum) wydatki szkoły były częścią budżetu wojskowego; 
natomiast później, po utworzeniu ministerstwa, które objęło także telegraf i geologię, 
stworzono osobną pulę548.

W roku 1857 na dyrektora Dār al-Fonun został wyznaczony Mirzā E’temād as-
-Soltān, który dwa lata wcześniej otrzymał tytuł ministra nauki (wazir-e olum), cho-
ciaż samo ministerstwo jako odrębna jednostka miało powstać dopiero w roku 1860. 
Łącząc dwie funkcje: dyrektora Dār al-Fonun i ministra nauki, Mirzā E’temād as-
Soltān miał wyjątkową okazję, aby pomyślnie kierować rozwojem szkoły. Jego pozy-
cję umacniał fakt, że był synem Fath Alego Szacha, miał dobre relacje z królową mat-
ką i cieszył się poparciem Naser ad-Dina. Urzędował do śmierci w grudniu 1880 roku. 

Pomimo problemów organizacyjnych, związanych z niedoborem kadry instruk-
torów, koniecznością korzystania z pomocy tłumaczy podczas zajęć, Dār al-Fonun 
już w pierwszych latach swojej działalności miał na swoim koncie znaczne zasługi 
w promowaniu kultury. Z uwagi na fakt, że zaistniała konieczność przygotowania 
podręczników, wykładowcy szkoły rozpoczęli przygotowania kompendiów różnych 
dyscyplin – były one później tłumaczone na język perski, a to tworzyło fundamen-
ty pod rozwój nowoczesnej terminologii i języka tekstów naukowych549. Pierw-
sze podręczniki powstawały w drukarni państwowej, funkcjonującej przy uczelni. 
Kržiž opublikował cztery książki z zakresu matematyki i sztuki fortyfi kacji, Polak 
– jedenaście dzieł z różnych dziedzin medycyny550. Powstawały też przekłady lite-
ratury pięknej; między innymi przetłumaczono dzieła: Piotr Wielki Voltaire’a, Trzej 

543 Tamże, s. 96.
544 Tamże, s. 100.
545 Tamże, s. 99.
546 Tamże, s. 97.
547 Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 666, hasło: Dār al-Fonun.
548 A. Hāszemijān, Tahawwolāt-e farhangi-je Irān..., s. 97.
549 Por. J. Rypka, Historia literatury perskiej..., s. 213.
550 Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 665, hasło: Dār al-Fonun.
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muszkieterowie oraz Hrabia Monte Christo Aleksandra Dumasa, powieści Juliusza 
Verne’a i wiele innych551.

Zagraniczni wykładowcy szkoły pośrednio wywarli wpływ na całokształt życia 
naukowego i kulturalnego Iranu, nie tylko na Dār al-Fonun. Pod okiem Polaka wy-
kształcili się studenci, którzy później zostali przyjęci na studia medyczne w Paryżu. 
Niektórzy wrócili, aby uczyć w Dār al-Fonun, tworząc w ten sposób zwyczaj, że 
najlepsi studenci przyłączali się do kadry wykładowców552. Warto zauważyć, że wy-
kładowcy pracowali także poza uczelnią i wykorzystywali okazje, aby przekazywać 
praktyczną wiedzę. Jacob Polak zabierał studentów do swoich pacjentów i pozwalał 
asystować przy operacjach. 

Od roku 1861 wykładowców szukano wśród rezydentów w Teheranie lub wśród 
osób podróżujących przez Persję, które chciały zatrzymać się w Teheranie na dłużej. 
Sukces odniesiony przez studentów Polaka w Paryżu zachęcił szacha do wysłania 
stypendystów. Pierwsza grupa – 42 studentów, w tym spora część z Dār al-Fonun, 
wyruszyła w 1859 roku razem z wyznaczonym na ministra w Paryżu Ali-chānem 
Amir Nezām Garrusim. Mieli studiować medycynę, metalurgię i trzy główne przed-
mioty z zakresu wojskowości (piechotę, artylerię i kawalerię), a także uczyć się prak-
tycznych zawodów, jak: stolarka, produkcja papieru i porcelany. Większość z nich 
pozostała za granicą kilka lat, dopóki szach nie nabrał podejrzeń, co do ich lojalności. 
W roku 1867 otrzymali nakaz powrotu do Persji. Niektórzy zostali wykładowcami 
w Dār al-Fonun i rozpowszechniali zdobytą wiedzę poprzez publikacje.

W ostatniej dekadzie panowania Kadżarów nauczyciele Europejczycy stopniowo 
byli zastępowani przez Irańczyków w większości przedmiotów z wyjątkiem dyscy-
plin wojskowych i języków. Wzrost liczby nauczycieli wiązał się z coraz większą 
liczbą chętnych do zdobywania wiedzy w Dār al-Fonun. Do listopada roku 1871 
liczba przyjętych na studia wzrosła do 200 i sukcesywnie rosła w kolejnych latach. 
Jednocześnie spadał procent studiujących przedmioty wojskowe (z 70% w roku 1851 
do około 30% pod koniec lat osiemdziesiątych), a było coraz więcej chętnych do 
nauki medycyny, fi zyki, chemii oraz inżynierii i te przedmioty stworzyły podstawę 
programu szkoły. Dodano przedmioty takie, jak malarstwo, muzyka, rysunek i ję-
zyki – oprócz francuskiego, który był obowiązkowy, wykładano angielski, rosyjski 
i niemiecki553.

W latach 1886–1887 Dār al-Fonun rozbudowano. Ogromna w stosunku do po-
czątkowo planowanej liczba studentów, wykładowcy oraz liczne pomieszczenia do-
datkowe, jak atelier fotografi czne, apteka, laboratorium chemiczne, arsenał, drukar-
nia i wiele innych sprawiły, że stary budynek nie był w stanie ich pomieścić. 

Przez ponad trzydzieści lat Dār al-Fonun był jedyną nowoczesną uczelnią w Per-
sji. Jeszcze na początku okresu walk o konstytucję Dār al-Fonun utrzymywał liczbę 
studentów i wykładowców na stosunkowo wysokim poziomie, ale w roku 1911–1912 

551 М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране..., s. 96. Powołując się na Browne’a, 
Anarkułowa podała liczbę 162 tytułów wydanych przed końcem XIX wieku, głównie w Dār al-Fonun.

552 Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 664, hasło: Dār al-Fonun.
553 Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 666, hasło: Dār al-Fonun.
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tylko 177 studentów studiowało medycynę. Zmniejszająca się liczba zgłębiających 
ten kierunek była po części skutkiem faktu, że kilku znanych lekarzy przyjmowało 
prywatnie studentów na naukę i pod swój protektorat. Pomimo że na Dār al-Fonun 
przeznaczano jedną trzecią budżetu Ministerstwa Nauki, na poziomie wyższym 
i średnim w szkole uczyło się niewielu studentów. Zainteresowaniem cieszyły się na-
uki polityczne i przedmioty wojskowe w konkurencyjnych uczelniach. W roku 1906 
kilku lekarzy wprowadziło w życie plan stworzenia katedry medycyny niezależnej 
fi nansowo od uczelni. Stanowiła ona całkowicie odrębną jednostkę, chociaż mieściła 
się w budynku Dār al-Fonun. 

Nie sposób przecenić zasługi Dār al-Fonun w propagowaniu nowoczesnego sy-
stemu nauczania oraz położenia fundamentów pod rozwój kulturalny perskiego spo-
łeczeństwa. Trudno spierać się ze stwierdzeniem Roya Mottahedeh, który zauważył, 
że pierwsi absolwenci Dār al-Fonun byli uzależnieni od władzy na wiele sposo-
bów: mieli dług wobec rządu wynikający ze sfi nansowania nauki, często posiadali 
zdolności przydatne jedynie ofi cjalnej władzy. Byli też instrumentem centralizacji 
i sprawniejszego ściągania podatków oraz tworzyli nowoczesne struktury admini-
stracyjne554. Ich zależność od władzy została wyraźnie określona za pomocą odpo-
wiedniego dokumentu: Qānun-e tabābat (Prawo medycyny), w którym wśród innych 
paragrafów znalazł się także ustęp mówiący, że absolwentom nie wolno podejmować 
pracy w żadnym miejscu Iranu bez ofi cjalnego zezwolenia. W ten sposób państwo 
zagwarantowało sobie monopol na umiejętności absolwentów Dār al-Fonun. Trze-
ba jednak też dodać, że typ szkoły zaproponowany przez Amir Kabira odpowiadał 
ówczesnym wymaganiom sytuacji społeczno-politycznej. W sytuacji, gdy większe 
przedsięwzięcia musiały być sponsorowane przez rząd, należało połączyć interesy 
państwa z modernizacją społeczeństwa, rozumianą jako szerzenie nauki i oświaty. 
Przyznając, że szkoła kształciła ofi cerów i urzędników administracji państwowej, 
warto przypomnieć, że była pierwszą świecką placówką edukacyjną, podczas gdy 
reszta systemu nauczania znajdowała się w rękach ulemów. Amir Kabir kładł nacisk 
na dzielenie się wiedzą, pojmując rozprzestrzenianie nauki jako obowiązek moralny: 
„Nie jest moralne, że człowiek przyswaja wiedzę jedynie dla własnej korzyści, mo-
ralne jest, gdy człowiek podporządkowuje swoją wiedzę – o ile to możliwe – dobru 
całej ludzkości”555. Podsumowaniem reformatorskiej wizji Amir Kabira, której naj-
doskonalszym wyrazem stał się Dār al-Fonun, są jego własne słowa: „Tylko nauka 
jest w stanie wykorzystać doświadczenie z pożytkiem dla ojczyzny, dla dobrobytu 
i bezpieczeństwa współbraci i dla ochrony ich od złych zamiarów wrogów”556.

Wielu reformatorów uważało, że edukacja nowego typu, wzorowana na europej-
skim systemie kształcenia, jest narzędziem skierowania Iranu na drogę postępu spo-
łecznego i politycznego. Faza szczególnego rozkwitu placówek oświatowych przy-
padła na przełom wieku XIX i XX, okres, który miał doprowadzić do uchwalenia 
pierwszej irańskiej konstytucji. Rozpoczęto wówczas inicjatywy, które miały na celu 

554 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 51.
555 М. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране..., s. 90.
556 Cyt. za: tamże.
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umożliwienie zdobywania edukacji na poziomie średnim dzieciom ze średnich i niż-
szych klas. Do takich przedsięwzięć należała Madrasa-je Roszdije (1898), założona 
przez Mirzę Hasana Roszdije pod patronatem wielkiego wezyra Mirzy Alego-chāna 
Amina ad-Doulego oraz Andżoman-e Ma’āref (Towarzystwo Edukacji)557, którego 
członkowie zakładali i nadzorowali prywatne szkoły średnie – z inicjatywy tego 
stowarzyszenia powstała między innymi Madrasa-je Elmije, założona w 1898 roku 
przez przewodniczącego Andżoman-e Ma’āref Mirzę Mahmud-chāna Ehteszāme 
as-Soltān. Warto wspomnieć jeszcze dwie szkoły, które pod koniec dziewiętnastego 
wieku stanowiły swoiste dopełnienie możliwości edukacyjnych oferowanych przez 
Dār al-Fonun; Madrasa-je o’lum-e sijāsi (Szkoła nauk politycznych), założona 
w Teheranie w 1889 roku miała przygotowywać synów irańskich notabli do pełnienia 
służby dyplomatycznej oraz Madrasa-je falāhat-e mozaffari (Szkoła rolnicza) – po-
wstała w 1900 roku, również w Teheranie.

Edukacja świecka uzyskała formy prawne dzięki postanowieniom zawartym 
w Konstytucji z 1907 roku. Artykuły 18 i 19 stanowiły, iż rząd będzie zakładał szkoły 
i zarządzał nimi poprzez Ministerstwo Edukacji (Wezārat-e Ma’āref)558. W 1910 roku 
organizacja ministerstwa została ujęta w ramy administracyjne dzięki dokumentowi 
Qānun-e edāri-je wezārat-e ma’āref wa sanājè-e mostazrafe wa afqōf (Prawo zarzą-
dzania Ministerstwem Edukacji i Rzemiosła Artystycznego oraz wakfów), na mocy 
którego Najwyższa Rada Edukacji (Szourā-je ‘āli-je ma’āref) otrzymywała szerokie 
uprawnienia. W 1911 roku Madżles ratyfi kował ustawę zasadniczą, dotyczącą edu-
kacji, (Qānun-e asāsi-je ma’āref), w której znalazł się zapis o obowiązku szkolnym 
dzieci w wieku siedmiu lat. W praktyce ustawa była trudna do wdrożenia z wielu 
względów. Brak funduszy i wykwalifi kowanych nauczycieli oraz przeciwdziałanie 
szyickiego duchowieństwa, które pragnęło zachować monopol na szerzenie wiedzy, 
stanowiły najpoważniejsze przeszkody.

Na marginesie warto wspomnieć, że przez cały wiek XIX świeckie placówki 
edukacyjne były otwierane przez mniejszości etniczne i religijne oraz zagraniczne 
misje. W 1836 roku powstała pierwsza nowoczesna szkoła podstawowa, założona 
przez amerykańską misję w Urmii, szkoły zakładały także misje chrześcijańskie oraz 
Alliance Univerelle Israelite. Już po uchwaleniu konstytucji Najwyższa Rada Edu-
kacji przyznała licencje na działalność edukacyjną: 48 dla szkół islamskich, 49 dla 
ormiańskich, 7 dla zoroastryjskich i 39 dla żydowskich559. 

W czasach Kadżarów kształcenie było zarezerwowane głównie dla chłopców 
i mężczyzn. Dziewczynki do dziewiątego roku życia mogły uczęszczać do maktab, 
gdzie uczyły się czytać oraz pisać i zdobywały podstawowe wiadomości na temat 

557 Początkowo, przez bardzo króki okres, stowarzyszenie nosiło nazwę: Andżoman-e ta’asis-e 
makāteb-e mellije (Towarzystwo Zakładania Szkół Prywatnych). Por. A. Birašk, hasło: education [w:] 
Encyclopaedia Iranica, http:// www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v8f2/v8f207xi.htm

558 Tekst konstytucji: Ustawy Zasadniczej (qānun-e asāsi) oraz Ustawy Uzupełniającej (motammem-e 
qānun-e asāsi) w tłumaczeniu na język angielski; por. E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, 
ed. by Abbas Amanat, New edition, Washington D.C. 1995, s. 374–375. 

559 A. Birašk, hasło: education [w:] Encyclopaedia Iranica, http:// www.iranica.com/newsite/articles/
unicode
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zachowania zgodnego z zasadami szariatu. Na tym etapie ich edukacja najczęściej 
się kończyła, chociaż zdarzały się nieliczne wyjątki. Instrukcja (nezām-nāme) wyda-
na przez Hasana Moszira ad-Doulego w roku 1912 zawierała obostrzenie dotyczące 
dziewczynek: „szkoła nie powinna mieścić się w prywatnej rezydencji, chyba, że 
żaden mężczyzna nie mieszka w tym domu”560. 

Niektórzy badacze podkreślają fakt, że status kobiet był jednym z głównych argu-
mentów na rzecz kulturowego zacofania Iranu w porównaniu z Europą. Trzeba jed-
nak pamiętać, że marginalizacja kobiety jako podmiotu życia publicznego nie była 
charakterystyczna jedynie dla Iranu, w podobnej sytuacji w wieku XIX znajdowały 
się kobiety w Rosji561, w Polsce i w Europie Zachodniej562.

c. Szkoły Hasana Roszdije i Andżoman-e Ma’āref (Towarzystwo Edukacji)

Pod koniec wieku XIX irańscy intelektualiści uświadomili sobie konieczność za-
inicjowania powszechnego systemu edukacji, niezależnego od szkół szyickich, na 
poziomie podstawowym i średnim. Jak zauważył Ādżudāni, treści, jakie ze sobą 
niosło słowo qānun, brzmiały dysonansem na tle dotychczasowej kultury irańskiej, 
a próba ich objaśnienia przy użyciu cytatów z Koranu i hadisów nie powiodła się563. 
Słowo qānun nie dawało się odkodować za pomocą już istniejących narzędzi kształ-
cenia, ponieważ treści przezeń reprezentowane odnosiły się do porządku ziemskiego, 
pomijały natomiast transcendentny. Na rozdźwięk między celem edukacji religijnej 
i świeckiej wskazywał Jusuf-chān Mostaszar ad-Doule: „Chociaż w Iranie jest dużo 
madras i rozpowszechniają one nauki, to są to nauki religijne, to znaczy nauki, które 
dotyczą tamtego świata i służą życiu pozagrobowemu, a nie zdobywaniu środków do 
życia. (...) Ten rodzaj studiowania (studiowanie nauk religijnych, związanych z tam-
tym światem i życiem pozagrobowym) w porównaniu do studiowania wolnych nauk 
i ich związku ze środkami do życia (olum-e sanāje’ wa ma’āsz) mieszkańców Zacho-
du (farangestān) jest niczym lampa w porównaniu do słońca i kropla w porównaniu 
do morza”564.

Świadomość, iż konieczna jest zmiana mentalności, znalazła się u podstaw pro-
pozycji reformatorów systemu kształcenia. Jako pierwsze uaktywniły się gazety emi-
gracyjne: „Achtar”, „Sorajja”, „Habl al-Matin”. Hasan Roszdije w jednym z nume-
rów „Achtar” przeczytał: „Analfabetyzm w Europie wynosi dziesięć osób na tysiąc, 
w Iranie na tysiąc osób dziesięć umie czytać”565. Podjął wówczas decyzję, że nie 
będzie podążał tą drogą, która doprowadziłaby go do zaszczytnego tytułu modżta-
heda. Przedyskutował z ojcem swój pomysł podróżowania po rozwiniętych krajach 
i zebrania doświadczeń w zakresie metod kształcenia. Po uzyskaniu zgody rodzica 

560 http://www.iranica.com/newsite/articles/unicode/v8f2/v8f207iii.html, hasło: education
561 Por. Б. Пиетров-Эннкер, „Новые люди” России: Развитие женского движения от Истоков 

до Октябрской революции, Москва 2005. 
562 U. Im Hof, Europa Oświecenia, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1995. 
563 Por. M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni, s. 260.
564 Mirzā Jusuf-chān Mostaszar ad-Doule, Jek kaleme, s. 52.
565 Cyt. za: M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni, s. 260.



137

udał się do Stambułu, następnie do Egiptu i Bejrutu. Zebrane doświadczenia próbo-
wał wcielić w życie w Jerewaniu. Przyrodni brat ze strony matki prowadził w mie-
ście maktabę i Hasan chciał namówić brata, aby uczynił z niej szkołę ofi cjalną ze 
zmodyfi kowanym programem. Napotkał jednak zdecydowany sprzeciw tamtejszych 
ulemów, którzy orzekli, iż „zakładanie w tej dzielnicy maktab i madras obcych wzor-
cowi islamskiemu jest niezgodne z szariatem”566. Reforma istniejącego systemu nie 
udała się, więc Roszdije z kuzynem założyli własną maktabę. Na początku piątego 
roku jej działalności do Jerewania przybył szach Naser ad-Din, który powracał z po-
dróży po Europie. Szczegóły spotkania z szachem i jego propozycja, aby Roszdije 
przyjechał do Tabrizu i tam założył szkołę, znane są badaczom ze szczegółowych 
pamiętników samego Roszdije. Niestety, teksty były pisane kilka lat po zaistniałych 
wydarzeniach, toteż ustalenie szczegółów i dat konkretnych wydarzeń nastręcza wie-
le trudności. Prawdopodobnie spotkanie Hasana Roszdije z szachem miało miejsce 
w czasie trzeciej podróży panującego za granicę567. Pierwsza tabryska szkoła Ro-
szdije powstała w 1890 roku568. 

Niektóre z utworzonych na przełomie wieków andżomanów włączyły się w dzia-
łalność kulturalną w różnych miastach Iranu. Na pierwszym miejscu należy wymie-
nić wspomniany wyżej Andżoman-e Ma’āref (Towarzystwo Edukacji), nazywane 
również Andżoman-e Ta’asis-e Makāteb-e Mellije-je Irān (Towarzystwo Zakłada-
nia Powszechnych Szkół Podstawowych w Iranie) – utworzone w łonie świeckiej 
szkoły Roszdije569. Jak zauważył Ādżudāni: „W tej właśnie placówce zostały stwo-
rzone podwaliny Andżoman-e Ma’āref i wielu spośród ówczesnych intelektualistów, 
w cieniu protekcji Amina ad-Doulego i wespół z szachem Mozaffar ad-Dinem, urze-
czywistniało zakładanie szkół oraz rozprzestrzenianie kultury i edukacji”570. Towa-
rzystwo powstało w Teheranie w roku 1315 (1897) pod patronatem premiera Mirzy 
Ali-chāna Amina ad-Doulego. Stawiało sobie za cel zakładanie i rozwój nowych 
szkół typu zachodniego, które będą kształcić personel dla administracji państwowej, 
promowanie badań i publikacji, fi nansowanie przekładów użytecznych europejskich 
książek, utworzenie bibliotek oraz zorganizowanie lekcji dla dorosłych571. Abraha-
mian stwierdził, że dzięki poparciu szacha, które stanowiło istotną przeciwwagę dla 
konserwatywnego duchowieństwa, andżoman zdołał założyć 55 prywatnych śred-
nich szkół świeckich w stosunkowo krótkim czasie ośmiu lat (od jego powstania do 
rewolucji konstytucyjnej)572. 

W pierwszym posiedzeniu towarzystwa, które odbyło się 1897 roku w siedzibie 
szkoły Roszdije, wzięło udział siedmiu członków: Mirzā Mahmud-chān Ehteszām 
as-Soltan, Jahjā Doulatābādi, Dża’far-qoli-chān Nadżdżer al-Molk, Ali-chān Nāzem 

566 Tamże, s. 261.
567 Por. tamże, s. 264.
568 Por. tamże, s. 264. Autor podaje 1307 rok hidżry księżycowej. 
569 Szkoła istniała do 1945; por. M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni, s. 259–260.
570 Tamże, s. 270.
571 Hasło: anjoman-e ketāb; I. Afszar, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 86.
572 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 75.
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al-’Olum, Mirzā Mahmud-chān Meftāh al-Molk, Mahdi-chān Momtahen ad-Doule 
i Mirzā Abbas-chān Mohandes-bāszi573. Później dołączyli inni członkowie, a ich licz-
ba wzrosła do trzydziestu. Rządy Amina ad-Doulego trwały krótko: dwór i ducho-
wieństwo ręka w rękę z przedstawicielami rosyjskiego państwa podjęły działania 
zmierzające do ukrócenia rządów wielkiego wezyra pragnącego postępu i kulturowe-
go rozwoju Iranu574. Po zdymisjonowaniu Amina ad-Doulego, w lipcu 1898, wielkim 
wezyrem został Mirzā Ali Asqar-chān Amin as-Soltan – człowiek krytycznie nasta-
wiony do nowoczesnego stylu myślenia i społecznych przemian. Sytuację pogorszy-
ły sprzeczki między członkami towarzystwa. Głównym przedmiotem nieporozumień 
były kwestie fi nansowe, za którymi kryły się różnice w poglądach społeczno-poli-
tycznych. Meftāh al-Molk i Momtahen ad-Doule podjęli kroki zmierzające do usu-
nięcia przewodniczącego stowarzyszenia, Ehteszāma ad-Doulego, z zajmowanego 
stanowiska. Intrygi oraz wewnętrzne walki doprowadziły ostatecznie do likwidacji 
Towarzystwa Edukacji575.

Pierwszy okres działalności Andżoman-e Ma’āref przyniósł ważne osiągnięcia: 
1. Utworzenie szkół o nazwach: ‘Elmije, Eftetāhjie, Dānesz – całkowicie nieza-
leżnych, prowadzonych przez Meftāh al-Molka, Szaraf (sierpień–wrzesień 1898) 
i Mozaffarije (wrzesień–październik 1898); 2. Założenie publicznej biblioteki wzo-
rowanej na zachodnich placówkach tego typu (Ketābchāne-je Melli), gdzie w krót-
kim czasie zgromadzono ponad tysiąc książek – dyrektorem został Esmā’il-chān 
Ādżudān-bāszi. Później nazwa biblioteki została zmieniona na Ketābchāne-je 
Ma’āref, a część książek przeniesiono do Biblioteki Narodowej (Ketābchāne-je Mel-
li); 3. Zorganizowanie zajęć dla dorosłych pod kierownictwem Mirzy Qijās ad-Din 
Adib Kāszāniego; 4. Zorganizowanie fi rmy zajmującej się tłumaczeniami i publi-
kowaniem książek – Szerkat-e Tab’-e Ketāb z kapitałem początkowym 10 tysięcy 
tumanów. Firma od samego początku była niezależna od andżomanu. Dzięki niej 
wiele książek historycznych i podręczników ujrzało światło dzienne; 5. Publikacja 
dwutygodnika „Ruznāme-je ma’āref”, który zamieszczał wiadomości, dotyczące no-
woczesnej edukacji – pierwszy numer ukazał się w grudniu 1898 roku.

Czołową postacią Andżoman-e Ma’āref był jeden z jego późniejszych członków 
Mirzā Naserallāh al-Motakallemin, zagorzały zwolennik modernizacji i rozwoju 
edukacji świeckiej. Uważał, że instytucje oświatowe są miejscami, gdzie kształtuje 
się oświecone, zdolne do postępu społeczeństwo i szkoły stanowią pierwszy etap 
przemian społecznych i politycznych. Pochwałę nauki wyraził w słowach: 

To właśnie wykształcenie odróżnia istoty ludzkie od zwierząt, pożytecznych obywateli od 
bezużytecznych ignorantów, cywilizowane istoty od dzikich barbarzyńców. Nauka wy-
twarza światło w środowisku intelektualnego mroku. Nauka pokazuje nam jak budować 
elektrownie, silniki parowe, fabryki, linie kolejowe, i inne niezbędne narzędzia nowoczes-
nej cywilizacji. (...) Nauka nie tylko umożliwi Iranowi odzyskanie jego dawnej chwały, 
lecz także stworzy nowe pokolenie, które będzie miało świadomość równości wszystkich 

573 M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni, s. 272.
574 Por. tamże.
575 Hasło: anjoman-e ma’āref; A. Anwār, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 87.
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ludzi, sprawiedliwości społecznej, osobistej wolności i postępu ludzkości. Kształcenie, 
w skrócie, jest społeczną fabryką, która produkuje nie materialne dobra, lecz odpowie-
dzialnych obywateli i w pełni rozwinięte ludzkie istoty576.

Słowa Mirzy Naserallāha al-Motakallemina stanowiły pewnego rodzaju program 
członków Andżoman-e Ma’āref, a wcześniej jeszcze szkoły Roszdije. Myśliciel był 
zwolennikiem stopniowych zmian, które miały się zaczynać od transformacji świa-
domości społeczeństwa. Los Amina ad-Doulego nakazywał żywić obawy, że wszel-
kie reformy mogą być przeprowadzane jedynie do takiego stopnia, aby nie naruszyć 
status quo – na czele starego porządku stał, jak już zostało powiedziane, dwór i kon-
serwatywny kler szyicki. Jak trafnie zauważyła Lambton, ci, którzy w ówczesnych 
warunkach pragnęli popierać modernizację społeczeństwa, musieli działać z dużą 
ostrożnością, ponieważ tłamsiła ich, z jednej strony, warstwa rządząca, z drugiej – 
duchowieństwo szyickie577. Sytuacja ta sprzyjała radykalizacji postaw postępowych 
myślicieli, czego wyrazem stały się andżomany o charakterze politycznym.

Podsumowanie

Szyicka madrasa pod wieloma względami różniła się od nowoczesnych szkół. Celem 
edukacji było nie tylko zdobycie wiedzy, lecz przede wszystkim nabycie umiejętności 
potrzebnych do wypełniania roli mediacyjnej na wielu poziomach: między zapisany-
mi prawami szariatu a nową rzeczywistością, między członkami społeczności – po-
przez pełnione funkcje sędziów i arbitrów, między człowiekiem a Bogiem oraz mię-
dzy społecznością a Bogiem. Integralną częścią programu madras był – i nadal jest 
– dyskurs578. Wracając do kwestii semiotyczności kultury i znaczenia instytucji edu-
kacyjnych jako narzędzi porządkowania i rozpowszechniania podstawowych sym-
boli, warto zauważyć za Fischerem, że: „Szkoły takie jak madrasa są czymś więcej 
niż jedynie miejscami, gdzie ludzie uczą się ram znaczeniowych w ich najpełniejszej 
i najbardziej spójnej formie; szkoły są same w sobie politycznymi arenami, w których 
sukces demonstrowany jest poprzez umiejętność wykorzystania tych ram”579.

Szkoły świeckie przygotowywały do wykonywania konkretnych zawodów i zaj-
mowania stanowisk w administracji cywilnej i wojskowej. Głównym celem edukacji 
była pomoc w lepszym zarządzaniu państwem. Rola mediacyjna nie była wpisana 
w program świeckiej edukacji, pojawiała się przy okazji, dzięki jednostkowej inicja-
tywie. Rozwój świeckich szkół sprzyjał pojawieniu się inteligencji, lecz nie był rów-
noznaczny z jej zaistnieniem. Dopiero dodatkowe okoliczności, jak sprzeciw wobec 
polityki państwa i przyjęcie na siebie funkcji społecznego przywództwa, kształtowa-
nie sprawiedliwego świata mogły przyczynić się do powstania inteligencji.

576 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 76.
577 Por. K.S. Lambton, Irān asr-e Qādżār, s. 391.
578 Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet..., s. 71–78.
579 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 8.
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ROZDZIAŁ V

Rewolucja Konstytucyjna (maszrute)

5.1. Rewolucja jako zjawisko kulturowe

Etymologicznie słowo „rewolucja” wywodzi się od astronomicznego terminu okre-
ślającego przewidywalny, cykliczny ruch ciał niebieskich580. Użyte po raz pierwszy 
w wieku XVII, w odniesieniu do zjawiska politycznego, oznaczało powrót, restaura-
cję starych form rządzenia581. Na taki właśnie pierwotny sens słowa wskazała Han-
nah Arendt582. Z kolei Mark Almond za główną cechę rewolucji uznał ukierunkowa-
nie na przyszłość, podkreślając wydźwięk polityczny: „rewolucja jest ideą z gruntu 
polityczną i ma na celu dramatyczną zmianę sił. Jest to totalny wstrząs, w którym 
społeczeństwo odrzuca i obala swój rząd oraz jego instytucje, wraz z ideami, które 
wykorzystywano do ich usankcjonowania. (...) Wizja lepszej przyszłości zastępuje 
stary, zdyskredytowany sposób rządzenia i życia”583. 

Wydarzenia rewolucyjne, zwłaszcza te dotyczące rewolucji o charakterze spo-
łeczno-politycznym, chociaż postrzegane są przez pryzmat wyjątkowych jednostek 
i inspirowanych przez nie działań, zbyt często wymykają się spod kontroli, aby moż-
na je było traktować wyłącznie w kategoriach walki dominujących frakcji politycz-
nych i ich koncepcji zmian. Należałoby zatem uwzględnić założenie, iż „historia 
nie sprowadza się wyłącznie do świadomych działań”584. W okresach dużych napięć 

580 „Słowo „rewolucja” było pierwotnie terminem astronomicznym, który zdobył znaczenie w naukach 
przyrodniczych, dzięki De revolutionibus orbium coelestium Kopernika. W naukowym zastosowaniu sło-
wo to zachowało swój ścisły łaciński sens oznaczało bowiem regularny, zgodny z prawidłami, obrotowy 
ruch gwiazd, o którym wiedziano, że nie podlega wpływowi człowieka i że nie sposób go odeprzeć”. Por. 
H. Arendt, O rewolucji, przekł. M. Godyń, Warszawa 2003, s. 47.

581 M. Almond, Rewolucje i przewroty, czyli 500 lat wielkich przemian w historii świata, przekł. 
I. Szyszkowska-Andruszko, Warszawa 1999, s. 9.

582 „W XVII wieku, kiedy po raz pierwszy użyto słowa rewolucja w sensie politycznym, jego meta-
foryczna treść była jeszcze bliższa oryginalnemu znaczeniu, ponieważ posłużono się nim dla określenia 
ruchu powracającego do pewnego wpierw ustalonego punktu, a w konsekwencji do wcześniej ustalo-
nego ładu (...). Wydarzenie, dzięki któremu omawiane pojęcie w wielce paradoksalny sposób znalazło 
swe ostateczne miejsce w języku polityki i historii, wcale nie było pomyślane jako rewolucja, lecz jako 
przywrócenie władzy monarszej jej dawnych praw i chwały”. H. Arendt, O rewolucji, przekł. M. Godyń, 
Warszawa 2003, s. 48–49.

583 M. Almond, Rewolucje i przewroty..., s. 9.
584 B. Żyłko, Wstęp [w:] J. Łotman, Kultura i eksplozja, przełożył i słowem wstępnym opatrzył 

B. Żyłko, Warszawa 1999, s. 18.
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społecznych i gwałtownego wzrostu ilości sytuacji konfl iktowych w kulturze działają 
obydwa mechanizmy: świadomego wyboru i przypadku; czyli tego, co jawi się jako 
działanie logiczne w świetle znanego post factum ciągu przyczynowo-skutkowego 
i zdarzenia niespodziewane, niemożliwe do przewidzenia. Warto przy tym pamiętać, 
że „przypadek to nie brak przyczyny (...), lecz jedynie zjawisko pochodzące z in-
nego ciągu przyczynowego; często (...) to po prostu ingerencja z jakiego obcego 
systemu”585. 

W ujęciu semiotycznym rewolucja jest eksplozją nagromadzonych w kulturze 
możliwości, dowodem na istnienie dialogu różnych systemów semiotycznych i po-
twierdzeniem, iż ów dialog wszedł w rozstrzygającą fazę. Informacyjność systemu 
osiąga „masę krytyczną” i dochodzi do sytuacji, o której pisaliśmy w rozdziale pierw-
szym, wyróżniając poszczególne etapy procesu przekładu kultur: wskutek szybkiej 
transformacji wewnętrznej semiotycznej budowy kultury przyjmującej i gwałtow-
nego przyśpieszenia procesów rozwojowych w systemie narasta chaos, zwiększa się 
ilość opozycji binarnych i kultura zaczyna zmierzać w kierunku „eksplozji”. Rewolu-
cja przynosi czasowe uporządkowanie struktury. Jeśli zgodzimy się z Łotmanem, co 
do faktu, iż w momentach krytycznych dla kultury – okresach wrzenia i społecznego 
zamętu – mamy do czynienia z wiązką kilku równie prawdopodobnych możliwo-
ści, to pojawia się dosyć istotna obserwacja: po rewolucji część informacji zostaje 
„uśpiona” w postaci kodów pamięci. Podejście badawcze uwzględniające magazy-
nowanie informacji ma fundamentalne znaczenie dla rozważań o kulturze, ponie-
waż pozwala stwierdzić, jakie wiązki możliwości pozostały niezrealizowane i będą 
czekały na okoliczności sprzyjające ich aktywizacji. Zdarzenie historyczne oceniane 
po fakcie jawi się jako rezultat określonego następstwa przyczynowo-skutkowego. 
Tak jednak nie jest. Według Łotmana: „Zdarzenie historyczne jest zawsze rezultatem 
realizacji jednej z alternatywnych możliwości”586, a dopóki nie zaistnieje, nie można 
z całą pewnością wskazać na tę właśnie możliwość jako jedyną587.

Skojarzenie rewolucji z pragnieniem radykalnej zmiany i zdecydowanym odrzu-
ceniem starego porządku, skierowaniem rozwoju społeczno-politycznego na całko-
wicie nowe tory jest w wielu przypadkach wyrazem myślenia życzeniowego i mar-
ginalizacji tendencji zachowawczych w kulturze. Ruchy rewolucyjne należałoby 
raczej odczytywać jako wypadkową działania przeciwstawnych sił: próby powrotu 
do tradycyjnych korzeni kultury oraz wysiłków „przeskoczenia” niesprzyjających 
okoliczności, linearnego rozwoju przewidywalnych wydarzeń przeplatanego eksplo-
zjami. Obydwie defi nicje rewolucji: jako ruchu ukierunkowanego na przeszłość oraz 
nastawionego na przyszłość, należy traktować jako komplementarne.

Wydarzenia w Iranie, które dojrzewały przez cały XIX wiek, a rozpoczęły się od 
pozornie błahego wydarzenia: buntu na bazarze, skrystalizowały się w żądaniach 
reform oraz uchwaleniu konstytucji. Irański ruch konstytucyjny obejmuje okres od 

585 J. Łotman, Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w czasie historycznym), 
przekł. B. Żyłko, „Polska Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1–2, s. 34.

586 B. Żyłko, Wstęp [w:] J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 19.
587 J. Łotman, Wola boska czy gra hazardowa..., „Polska Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1–2, s. 33.
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grudnia 1905 roku do grudnia 1911 roku. Określany przez badaczy mianem „rewo-
lucji” wyraził się ostatecznie nie poprzez obalenie rządu, lecz w treści uchwalonej 
konstytucji. Tak też należy go rozpatrywać: z punktu widzenia zmian, które dokonały 
się w kulturze – a nie jedynie w sferze życia społeczno-politycznego – na przestrzeni 
całego XIX wieku i zostały uporządkowane w postaci zapisów Ustawy Zasadniczej 
(qānun-e asāsi) oraz Ustawy Uzupełniającej (motammem-e qānun-e asāsi). Stano-
wiąc podsumowanie zmian, jakie zaszły w świadomości irańskich elit, konstytucja 
zarazem wytyczyła główny kierunek dalszego rozwoju kultury.

Samo słowo maszrutijat588 nie jest jasne i wywodzi się bądź od arabskiego sło-
wa szart – warunek, albo z francuskiego le charte – przywilej, statut589. Ali Akbar 
Dehchodā pisze, że „to słowo przyszło do języka perskiego przez Turcję Otomańską 
i oznacza rządy prawa, jest synonimem francuskiego słowa „konstytucja”590. Niejas-
ność etymologii pojęcia spowodowała możliwości niejednoznacznej interpretacji591. 
Dla niektórych przedstawicieli irańskiej inteligencji oznaczało ono porządek prawny 
wzorowany na instytucjach zachodnich, dla innych – zgodność z zasadami szariatu. 
Już u zarania ruchu konstytucyjnego widoczny jest jego dualizm; przejawił się on 
we współistnieniu dwóch koncepcji porządku prawnego, opartych na odmiennych 
źródłach: szariatu i zachodniego konstytucjonalizmu. 

Ruch irański miał korzenie świeckie i religijne. Te drugie sięgały daleko w prze-
szłość, do czasów Alego i Hosejna oraz kluczowych dla islamu pojęć zolm (przemoc, 
ucisk) i adālat (sprawiedliwość). Za słowami zolm i adālat kryją się złożone struktury 
znaczeniowe, zależne od kontekstu oraz intencji tego, kto ich używa. Zolm to czaso-
wa tyrania, pochodząca od szachów, ale także pewien stan egzystencjalny, koniecz-
ność istnienia w rzeczywistości, w której zagubiły się prawdziwie muzułmańskie 
wartości592. Adālat także może odnosić się do rzeczywistości ziemskiej i oznaczać 
poszukiwanie kompromisu między sprzecznymi interesami, albo – ukierunkowany 
na Absolut – oznacza powstrzymanie się od grzechu ciężkiego i unikanie grzechów 
lekkich593. Obydwie płaszczyzny interpretacyjne: wertykalna i horyzontalna nie były 
od siebie wyraźnie oddzielone, co znalazło swoje odzwierciedlenie w sprzeciwie 
wobec szacha: duchowni szyiccy przedstawiali konieczność walki z despotyzmem 
i ustalenie tekstu konstytucji w oparciu o zasady religijne jako dążenie do stworze-
nia takiej rzeczywistości społeczno-politycznej, w której prawdziwie muzułmańskie 
wartości pozwolą odnaleźć wertykalny aspekt istnienia człowieka. 

588 Maszrutijat – porządek konstytucyjny, konstytucjonalizm. Персидско-русский словарь, ред. 
Ю.А. Рубинчик, t. 2, s. 516.

589 Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 24.
590 Loqatnāme-ye Dehchodā, http://loghatnaameh.com, hasło: mashrutijat. Cyt. za: A. Gheissari, 

Iranian Intellectuals..., s. 24.
591 „Byli tacy, którzy sprzeciwiali się utożsamianiu pojęcia maszrute z francuskim słowem konstytucja, 

utrzymując, że to pierwsze było błędnym tłumaczeniem tego drugiego, i że pojęcie konstytucja powinno 
być zachowane w jego oryginalnej francuskiej formie, po to aby zapobiec zamierzonej błędnej interpretacji 
w ujęciu reakcjonistów”. Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 24.

592 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute..., s. 7.
593 Por. tamże, s. 7.
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Intelektualne korzenie Rewolucji Konstytucyjnej są niejednorodne; rozpoznaje-
my je w prototypowych postaciach Amir Kabira, Malkom-chāna i Dżamal ad-Dina 
Afqāniego. W czasie rewolucji pojawia się jeszcze jeden wyraźny nurt, reprezento-
wany przez sejjeda Hasana Taqizādego i wpływy ideowe rosyjskich ruchów socjal-
demokratycznych. 

Napędową siłę ruchu konstytucyjnego stanowiła inteligencja, zarówno świecka, 
jak i ta wywodząca się z szyickich duchownych. Była ona pośrednikiem między 
grupami reprezentującymi ofi cjalną władzę (doulat) a szeroko rozumianym ludem 
(mellat). Nie przynależąc w pełni do żadnej z wyróżnionych kategorii, inteligencja 
jako całość tworzyła nowe wzorce i próbowała je rozpowszechnić w społeczeństwie. 
W sposób świadomy dążyła do ujęcia zaistniałych wydarzeń w intelektualne para-
dygmaty, przez co znalazła się w opozycji do grup niekulturotwórczych – tych, które 
bezrefl eksyjnie płynęły z nurtem wydarzeń. Pojawiła się wówczas kolejna opozycja 
binarna: między planowanymi działaniami inteligencji a spontanicznymi zrywami 
mas, między przewidywalnym i nieprzewidywalnym.

5.2. Historyczna perspektywa wydarzeń 1905–1911

Demonstracje i basty, które zapoczątkowały ruch konstytucyjny, miały u swoich źró-
deł dwie różne siły motywujące: szyickie duchowieństwo (basty w meczecie Abdo-
lazim) oraz inteligencję świecką594 (bast w ambasadzie brytyjskiej). Trudno ocenić 
zakres oddziaływania obydwu nurtów, można jednak stwierdzić, że każdy z nich 
apelował do odmiennej grupy odbiorców i odwoływał się do innej wizji porządku 
państwowo-prawnego.

Pierwszy, zakrojony na szeroką skalę, protest miał miejsce w miesiącu moharram 
1905 roku, podczas dorocznej procesji upamiętniającej życie i śmierć Alego i Hosej-
na. Bezpośrednią jego przyczyną był kryzys ekonomiczny, skojarzony niezwłocznie 
z ingerencją obcych rządów w sprawy Persji. Obca kontrola została spersonifi kowana 
w postaci Josepha Nausa, belgijskiego administratora ceł, który ofi cjalnie miał po-
móc uporządkować irańskie fi nanse, lecz w praktyce dbał o własne interesy595. Sejjed 
Abdallāh Behbahāni pokazał tłumowi fotografi ę Nausa, przebranego za mułłę – co 
słusznie zostało uznane za kpinę z religijnych uczuć muzułmanów – wzmagając w ten 
sposób falę niezadowolenia596. Protestujący pod przewodnictwem ulemów przed-
stawiciele średniej klasy: kupcy i średniozamożni właściciele ziemscy domagali się 
przede wszystkim zdymisjonowania Nausa, ochrony rodzimego handlu i rzemiosła 
oraz spłacenia przez szacha długów zaciągniętych u lokalnych pożyczkodawców. Nie 

594 Określenia „inteligencja świecka” używamy jako umownego – obejmuje ono przedstawicieli 
warstwy średniej, niewywodzących się z rodzin duchownych, chociaż mocno związanych z szyickim 
duchowieństwem. Zasadniczą kwestią jest kierunek zainteresowań tej grupy – w stronę zachodnioeuropej-
skiego konstytucjonalizmu i zasad demokracji. Nurt określił się poprzez programy tajnych stowarzyszeń.

595 Por. E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1911, ed. by Abbas Amanat, Washington D.C., 
1995, s. 235. 

596 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911 (Irańska rewolucja konstytucyjna. 1906–1911), 
przekł. Rezā Rezāji, Tehrān 1379 (1981), s. 78.



145

otrzymawszy odpowiedzi na swoje żądania, protestujący z Behbahānim na czele udali 
się do meczetu Abdolazim i tam odbył się pierwszy bast. Po dwóch tygodniach szach 
Mozaffar ad-Din złożył obietnicę, że po powrocie z Europy, dokąd się właśnie wy-
bierał, spełni żądania protestujących: zwolni Nausa, spłaci pożyczki i założy komitet 
kupców w ramach Ministerstwa Handlu. Żadna z obietnic nie została spełniona.

Drugi protest miał miejsce w grudniu 1905 roku, kiedy gubernator Teheranu Ejn 
ad-Doule nakazał kupcom obniżyć ceny cukru, na co kupcy nie chcieli się zgodzić, 
argumentując, że wojna Rosji z Japonią i rewolucja rosyjska spowodowały wzrost 
cen597. Dwaj szanowani importerzy cukru zostali wychłostani z rozkazu gubernatora, 
co wywołało powszechne oburzenie. Jeden z kupców – 79-letni mężczyzna był funda-
torem trzech meczetów w Teheranie, a także sfi nansował naprawę głównego bazaru598. 
Kara wywołała gwałtowną reakcję bazaru: sklepy zostały zamknięte, a ludzie udali 
się do głównego meczetu w Teheranie, licząc na bast. Wypędzili ich stamtąd agenci 
Ejn ad-Doulego599 i wówczas dwa tysiące kupców i studentów teologii pod przewod-
nictwem Behbahāniego i Tabātabāiego schroniło się w meczecie Abdolazim. Z Abdo-
lazim wysłano do szacha żądania z czterema głównymi postulatami: dymisji Nausa, 
powołania nowego gubernatora Teheranu, respektowania prawa szariatu, utworzenia 
bliżej niezdefi niowanego adālatchāne (domu sprawiedliwości). Nikki Keddie przy-
puszcza, że znaczenie i skład kluczowego organu przedstawicielskiego adālatchāne 
nie zostały sprecyzowane, aby nie powodować rozdźwięku między zachowawczymi 
a postępowymi ulemami600. Biorąc pod uwagę fakt, iż liderami bastu byli duchowni, 
można również zakładać, że koncepcja adālatchāne mieściła się w granicach prawa 
muzułmańskiego i jako taka nie budziła potrzeby szczegółowego omówienia601. 

Generalny strajk bazaru w Teheranie trwał miesiąc i w końcu rząd zgodził się 
spełnić żądania protestujących. „Mozaffar ad-Din Szach wydał dokument zezwala-
jący na utworzenie ‘domu sprawiedliwości’, w którym była mowa o ustanowieniu 
państwowego domu sprawiedliwości (adālatchāne-je doulati) dla przestrzegania 
norm szariatu i prawa sprawiedliwości islamskiej, które składa się z określenia gra-
nic i norm świętego szariatu”602. Tłum wyległ na ulice, wołając: „Niech żyje naród 
irański!”, a według relacji Kermāniego po raz pierwszy w historii Iranu użyto wów-
czas sformułowania „naród irański” (mellat-e Irān)603. 

597 Tamże, s. 78. Według Abrahamiana w okresie styczeń–marzec 1905 roku ceny cukru na perskich 
bazarach w Teheranie, Tabrizie, Meszhedzie i w Raszcie wzrosły o 33%, a pszenicy o 90%, co spowodowało 
gwałtowny wzrost cen żywności. Jednocześnie perski rząd podniósł podatki dla rodzimych przedsiębior-
ców. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 81.

598 Tamże, s. 82.
599 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 63.
600 Por. tamże.
601 Próby reformowania systemu sądowniczego i rozgraniczenia sfer oddziaływania prawa muzuł-

mańskiego (szariat) i świeckiego (orf) datują się od czasów Fath Alego-szacha (1797–1834). W. Floor, 
The judical system [w:] Qajar Iran. Political, social and cultural change 1800–1825, ed. by E. Bosworth 
and C. Hillenbrand, „Mazda Publishers” California U.S.A. 1992, s. 118.

602 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 79.
603 N. al-eslām Kermāni, Tārich-e bidāri-je Irān (Historia przebudzenia Iranu), „Enteszārāt-e Farhang”, 

Tehrān 1967, t. 1, s. 124. Cyt. za: E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 82.
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Na przełomie 1905/1906 roku, w pierwszej fazie ruchu konstytucyjnego duchow-
ni byli główną siłą aktywizującą klasę średnią i uczniów szkół religijnych. Prześla-
dowania duchownych wynikały z ich coraz śmielszej krytyki szacha i panującego po-
rządku. Wpływowi modżtahedzi artykułowali niezadowolenie społeczne, wskazując 
na przyczyny niedoli Irańczyków. Jeden z nich głosił: 

O, Irańczycy! O bracia mojego ukochanego kraju! Jak długo jeszcze ta zdradliwa trucizna 
będzie was trzymać w uśpieniu? Dosyć tej trucizny. Podnieście głowy. Otwórzcie oczy. 
Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie jak świat się ucywilizował. (...) Teraz jesteśmy spro-
wadzeni do takiej sytuacji, że nasi sąsiedzi na północy i południu już są przekonani, że 
jesteśmy ich własnością i dzielą nasz kraj, jak chcą... Nie mamy broni, wojska, żadnych 
zabezpieczonych fi nansów, żadnego odpowiedniego rządu, żadnych praw handlowych. 
W całym Iranie nie mamy ani jednej własnej fabryki, ponieważ nasz rząd jest pasożytem... 
Całe to zacofanie jest związane z samodzierżawiem, niesprawiedliwością i brakiem pra-
wa. Nasze duchowieństwo też jest winne, ponieważ głosi na kazaniach, że życie ludzkie 
jest krótkie, a ziemskie zaszczyty to jedynie próżność. Ci kaznodzieje odciągają cię z tego 
świata i prowadzą do podporządkowania, niewolnictwa i niewiedzy. Monarchowie jed-
nocześnie wykorzystują swoją władzę, żeby cię obrabować z twojej własności, wolności 
i praw. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzą obcy, którzy zabierają ci wszystkie twoje 
pieniądze, a zamiast tego dają ci zielone, niebieskie i czerwone ubrania, wyszukane szkla-
ne naczynia i luksusowe meble. To są przyczyny twojego nieszczęścia i wielkiego luksusu 
monarchów, niektórych duchownych i obcokrajowców604.

Autor przytoczonych wyżej słów wskazał na trzy przyczyny niedoli Irańczyków: 
klasę rządzącą, która czerpie dochody z pracy chłopów, rzemieślników i kupców, nie 
dając nic w zamian oprócz wyzysku, obce państwa – bezlitośnie eksploatujące Iran 
i traktujące go jak swoją własność, oraz duchowieństwo, które mami społeczeństwo 
niebieskim rajem, odrywając je tym samym od rzeczywistości i walki o poprawę 
warunków ziemskiego bytowania. Trafnie została oceniona ówczesna ekonomiczno
-polityczna sytuacja Iranu: całkowita zależność od obcych państw wynikała z braku 
narzędzi do obrony militarnej oraz niedostatku środków do tworzenia prawdziwego 
dobrobytu materialnego, który nie jest równoznaczny z możliwością nabycia kolo-
rowych ubrań i innych zbytkownych przedmiotów. Kaznodzieja wymienił jednym 
tchem samodzierżawie i brak prawa oraz pasożytniczy styl życia warstw rządzących 
jako zasadnicze przeszkody na drodze do postępu i cywilizacji. Nie był odosobniony 
w swoich opiniach, reprezentował bowiem zdanie wielu postępowych modżtahedów 
i ulemów. 

Latem 1906 roku został aresztowany Madżd al-eslām Kermāni, sejjeda Dżamal 
ad-Dina Esfahāniego wydalono z Teheranu do Meszhedu, a Malek al-Motakallemin 
schronił się w meczecie dżām’e605. W lipcu 1906 roku został aresztowany Moham-
mad Soltan al-Wā’ezin, jeden z ważniejszych kaznodziejów w Teheranie. Przetrzy-
mywano go w koszarach. Behbahāni rozkazał swoim uczniom, aby uwolnili szej-

604 British Minister to the Foreign Offi ce, „Translation of the Controversial Speech”, F.O. 371/Persia 
1907/34–301. Cyt za: E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 82–83.

605 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 81. 
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cha606. W zamieszkach został zabity sejjed Abdolhamid a jego śmierć rozniosła się 
szerokim echem: wielu kupców, sprzedawców i rzemieślników przyłączyło się do 
bastu w meczecie dżāme’; na ulicach Teheranu odbywały się demonstracje i starcia 
z wojskiem szacha, co pociągnęło za sobą kolejne ofi ary607. Wydarzenia zyskały ko-
notację religijną: „Rzeka krwi oddzieliła teraz dwór od kraju. Odtąd niektórzy ule-
mowie otwarcie porównywali Kadżarów do Jazyda, przywódcy sunnitów, który zabił 
szyickiego męczennika imama Hosejna”608. W ten sposób ruch, który rozpoczął się 
jako protest przeciwko politycznej i ekonomicznej ingerencji Rosji i Wielkiej Bry-
tanii, został odczytany przez pryzmat „paradygmatu Kerbeli”; w recepcję wydarzeń 
został wpisany żal za utraconymi sprawiedliwymi rządami, poczucie osierocenia mu-
zułmańskiej ummy i pragnienie męczeńskiej śmierci, jako świadectwa wiary w ukry-
tą rzeczywistość. Opozycja, na czele której stali modżtahedzi Behbahāni i Tabātabāi 
wraz z innymi wysokiej rangi duchownymi, poprowadziła zwolenników do Qom, 
skąd poinformowano szacha, że Teheran pozostanie bez duchowego przywództwa, 
dopóki nie zostaną spełnione wcześniejsze obietnice609. Abrahamian podkreślił fakt, 
że nawet konserwatywny modżtahed sejjed szejch Fazlallāh Nuri przyłączył się do 
protestu610. Groźba nieobecności duchownych w stolicy dezorganizowała codzienne 
życie muzułmanów – nie można było przeprowadzić działań sądowych ani zawierać 
umów, gdyż te były regulowane przez szariat. 

Po wydarzeniach lipcowych w Teheranie i odejściu duchownych do Qom w sto-
licy uaktywnił się drugi nurt, również o korzeniach religijnych, lecz skierowany do 
innej grupy odbiorców: zamożnych kupców, którzy dzięki odbywanym podróżom 
mieli orientację w sytuacji innych krajów i byli świadomi głównych przyczyn kry-
zysu gospodarczego oraz zasadniczych wad systemu rządów, studentów i absolwen-
tów Dār al-Fonun oraz nowoczesnych szkół średnich. Jego przywódcy, członkowie 
Anżoman-e Machfi 611 (Tajne Stowarzyszenie) poprosili o bast w ambasadzie brytyj-
skiej. Pierwszej nocy na terenie placówki znalazło schronienie 50 osób. Stopnio-
wo liczba szukających azylu zwiększała się, aż osiągnęła 14 tysięcy612. Z ambasady 
brytyjskiej Andżoman-e Machfi  prowadził działania rewolucyjne. Jak napisał Nāzem 
al-eslām Kermāni w dziele dokumentującym wydarzenia tego okresu613: „Zorgani-

606 Tamże. 
607 Tamże, s. 80–81. 
608 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 83.
609 Tamże.
610 Tamże.
611 Andżoman-e Machfi  (Tajne Stowarzyszenie) założył Nezām al-eslām Kermani w lutym 1905 roku. 

Por. Āfāri Ż., Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 66. 
612 Great Britain. Parliament, Correspondence Respecting the Affairs of Persia, Government Printing 

Offi ce, London 1909, vol. 1, nr 1, s. 3–4. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 84. Na 
uwagę zasługuję imponująca liczba uczestników bastu w ambasadzie; dla porównania – w grudniu 1905 
roku w meczecie Abdolazim schroniło się 2 tysiące osób, latem 1906 roku do Qom udało się kilka tysię-
cy osób (w tym 2 tysiące studentów teologii). Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 83.

613 Nāzem al-eslām Kermani, Tārich-e bidāri-je Irān (Historia przebudzenia Iranu), Tehrān 1967, 
s. 274.
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zował demonstrację kobiet pod królewskim pałacem i ambasadą. Kontrolował też 
wpuszczanie nowo przybyłych na teren bastu, wpuszczając po pierwszym tygodniu 
tylko studentów i absolwentów Dār al-Fonun oraz szkoły rolnictwa i nauk politycz-
nych. (...) Przemienili oni ambasadę w »ogromną szkołę nauk politycznych na świe-
żym powietrzu«, wygłaszając wykłady na temat europejskich systemów konstytu-
cyjnych i głosząc idee, które wcześniej w Iranie nie mogły być wypowiadane”614. 
Āfāri potwierdziła fakt, że ambasada brytyjska była miejscem agitacji politycznej, 
a przede wszystkim doskonałą okazją do rozpowszechnienia poglądów: „Kilku in-
telektualistów, w tym też Seni’ ad-Doule, szwagier szacha, który później pomagał 
w napisaniu konstytucji, stopniowo zaczęło dyskutować o zasadach rządów konsty-
tucyjnych z protestującymi w ambasadzie. Rozmawiali też z członkami ambasady na 
temat istoty demokracji Europy”615. Wtedy też po raz pierwszy pojawiło się żądanie 
zwołanie Zgromadzenia Narodowego (madżles-e melli)616, a nie tylko adālatchāne617.

Szach Mozaffar ad-Din podpisał proklamację o zwołaniu madżlesu 5 sierpnia 
1906 roku. Została ona wymuszona przez sytuację: przedłużający się strajk bazaru, 
basty oraz wieści o zamieszkach na prowincji i szerokim poparciu dla żądających 
zwołania przedstawicielstwa całego narodu. Początkowo szach próbował ograniczyć 
potencjalne wpływy postępowej inteligencji świeckiej, w której szeregach znalazło 
się wielu jego wysokich urzędników, absolwentów Dār al-Fonun, wyrażając zgodę 
na utworzenie Madżles-e Szourā-je Eslāmi (Zgromadzenie Islamskie)618. Wpływowe 
stowarzyszenia z Baku i Tibilisi zagroziły wysłaniem uzbrojonych ochotników, do 
protestu dołączyła się Brygada Kozacka i ostatecznie szach podpisał proklamację 
o zwołaniu Madżles-e Szourā-je Melli (Zgromadzenia Narodowego)619. Āfāri po-
twierdziła decydujący udział radykalnych nurtów inteligencji: „Dotarła [do Tehe-
ranu – M.A.] wiadomość, że jeśli rząd się nie podda, członkowie radykalnej partii 
socjaldemokratycznej z Baku będą ingerować. Nawet żołnierze irańskiej Brygady 
Kozackiej przygotowywali się, aby przyłączyć się do zwolenników konstytucji”620. 
Na wielkiego wezyra szach mianował Mirzę Hosejn-chāna Sepahsālāra Qazwinie-
go (Moszira ad-Doulego), człowieka o szerokich horyzontach intelektualnych, po 

614 Cyt. za: E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 84.
615 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 85. 
616 Hasło: madżles (majlis). Termin używany jeszcze w czasach przedislamskich w znaczeniu: „rada 

plemienia” lub „rada plemion”; po narodzinach islamu i ustanowieniu kalifatu słowa „madżles” używa-
no na oznaczenie sali audiencyjnej, a także dla określenia zebrań w obecności ważnych osobistości, jak 
przywódców, autorytetów religijnych lub poetów. W języku współczesnym „madżles” to zgromadzenie 
zajmujące się sprawami publicznymi. Por. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. 
John L. Esposito, t. 3, s. 26. 

617 Cyt. za: E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 85.
618 Wielu liberalnych działaczy obawiało się, że po utworzenie Zgromadzenia Islamskiego zostaną 

oni odsunięci od udziału w jego pracach jako „heretycy”. Por. N. al-Eslām Kermāni, Tārich-e bidāri-je 
Irān, t. 1, s. 329, 359.

619 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 85.
620 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 86.
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długim pobycie w Turcji oraz w Indiach, pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych621. 

Pierwszy etap rewolucji odsłonił kilka par równoległych, chociaż w swej istocie 
antagonistycznych, zjawisk. Zaliczmy do nich szyickie duchowieństwo, które ape-
lowało głównie do niewykształconej klasy średniej, uczniów szkół religijnych oraz 
religijnych mas. Nie bez znaczenia jest fakt, że protesty wybuchały w miesiącu mo-
harram, tradycyjnym czasie ceremonii ku upamiętnieniu męczeńskiej śmierci Ho-
sejna. Pobudzone uczucia religijne tłumu ułatwiały skierowanie emocji przeciwko 
świeckiemu porządkowi. Nurt pozornie podobny, chociaż ostatecznie opozycyjny do 
tego reprezentowanego przez szyickie duchowieństwo, tworzyły radykalne stowa-
rzyszenia demokratyczne i quasi-religijne, które za odbiorców swoich idei obrały 
warstwy wykształcone, zdolne do percepcji pojęć nowych na gruncie irańskim: de-
mokracja, konstytucja, parlament. Inną parę tworzyło przeciwstawienie Madżles-e 
Szourā-je Eslāmi i Madżles-e Szourā-je Melli. Jak wspomnieliśmy, szach Mozaffar 
ad-Din postrzegał Zgromadzenie Islamskie jako narzędzie ograniczenia wpływów 
świeckiej inteligencji i zahamowania procesów sekularyzacji i demokratyzacji. Na-
pięcie między tendencją zachowawczą, wyrażoną w odwołaniu do islamu a dąże-
niami postępowymi, nakierowanymi na utworzenia narodu, odzwierciedliło funda-
mentalny antagonizm: między religijnymi a świeckimi podstawami przyszłego rządu 
oraz przygotowywanego przezeń aktu prawnego.

Warto również podkreślić, że rok 1906 przyniósł Persji aktywizację, na niespo-
tykaną dotąd skalę, szerokich rzesz społeczeństwa – poprzez basty. Pojawiły się też 
nowe hasła, głoszące pochwałę i narodu, i islamu: „Niech żyje naród irański”, „Niech 
żyje islam”622. Āfāri stwierdziła, że użycie hasła: „Niech żyje naród irański” oznacza-
ło wykroczenie poza islam i objęcie swoim zasięgiem również wyznawców innych 
religii623. Sprawa jest dyskusyjna, gdyż pojęcie mellat nie było jednoznaczne: ozna-
czało lud, naród a także muzułmańską wspólnotę wiernych624.

Pierwszy parlament został wyłoniony na mocy Prawa Wyborczego z 6 września 
1906 roku, z elektoratu podzielonego na sześć klas625 i 156 okręgów wyborczych. 
Uwagę badaczy zwróciła nieproporcjonalna ilość przyznanych okręgom miejsc 
w madżlesie: Teheran miał najwięcej – 60, wszystkie prowincje razem – 96, w tym 
Azerbejdżan – 12626. Stosunkowo dużą grupę stanowili przedstawiciele średniej 
warstwy: kupcy i rzemieślnicy627. Według obserwacji Bagley’a chłopi i członkowie 

621 Więcej na temat bogatego życiorysu Moszira ad-Doulego zob. P. Afszāri, Sadr-e a’zamhā-je selsele
-je Qādżārije (Wielcy wezyrowie dynastii Kadżarów), Tehrān 1372 (1993), s. 191–209.

622 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 82. 
623 Tamże. 
624 Por. M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni..., s. 177–211.
625 Były to: 1. Książęta i plemię Kadżarów, 2. Ulemowie i studenci teologii, 3. Arystokracja i szlachta 

(a’jān i aszraf), 4. Kupcy, 5. Właściciele ziemscy i chłopi, 6. Przedstawiciele cechów. Por. The Farmān 
(Royal Proclamation) of August 5, 1906 [w:] E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 355.

626 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 86.
627 „Kadżarowie i książęta wysłali 4 deputowanych, właściciele ziemscy – 10, duchowni szyiccy 

i studenci teologii – 4, kupcy – 10, a cechy – 32”. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 86.
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plemion, którzy wzięli udział w rewolucji a stanowili 80% populacji, nie byli w ogó-
le reprezentowani w madżlesie628. Ādamijat tłumaczy fakt przewagi deputowanych 
z Teheranu koniecznością niezwłocznego rozpoczęcia prac nad przygotowaniem 
projektu konstytucji i zabezpieczenia pozycji parlamentu. Ich obecność w stolicy 
pozwalała inaugurować Pierwszy Madżles, bez oczekiwania na pozostałych repre-
zentantów. Badacz argumentuje również, że deputowany w Pierwszym Madżlesie 
nie musiał reprezentować interesów klasy, z której się wywodził, co potencjalnie 
stwarzało mu możliwość występowania w imieniu szerokich kręgów społecznych: 
„Wśród deputowanych cechów byli mułłowie, nauczyciele, jak również sklepikarze. 
Około 20 postępowych intelektualistów zostało wybranych przez kadżarskich ksią-
żąt (a’jān) i inne klasy”629. 

W październiku 1906 roku odbyła się inauguracja Pierwszego Madżlesu. De-
putowani przystąpili do przygotowania projektu konstytucji. W komitecie zasiadali 
między innymi Mirzā Hosejn-chān Mo’tamen al-Molk, pełniący wcześniej obowiąz-
ki perskiego ambasadora w Rosji, Mirzā Hosejn-chān Moszir al-Molk, nauczyciel 
w Szkole Nauk Politycznych, Mirzā Rezā-chān as-Soltan, wykształcony we Francji 
były wezyr szacha630. Wszyscy należeli do najwyższej sfery dworskiego establisz-
mentu. Szach Mozaffar ad-Din podpisał projekt konstytucji (Ustawy Zasadniczej – 
qānun-e asāsi) kilka dni przed swoją śmiercią 30 grudnia 1906 roku631. 

W latach 1907–1908 obserwujemy dwa równoległe, chociaż znoszące się na-
wzajem, porządki działań: prace Pierwszego Madżlesu, mające na celu stworzenie 
podstaw prawnych do rozwiązania najważniejszych problemów Persji i mediację na 
granicy szach – popularne ruchy patriotyczne632 oraz próby Mohammada Alego Sza-
cha, dążącego do zlikwidowania madżlesu i restauracji jedynowładztwa. Badacze 
perskiego ruchu konstytucyjnego odczytali napięcie między dwiema tendencjami 
jako walkę „nacjonalistów” z „rojalistami”, co zasadniczo pokrywa się z naszym 
podziałem na mellat – w tym przypadku zwolenników porządku konstytucyjnego 
– oraz doulat – grupę związaną z ofi cjalną władzą i zainteresowaną utrzymaniem 
dominującej roli szacha w państwie. Analogicznie, będą to nurty postępowe przeciw-
stawione zachowawczym.

Pierwszy Madżles był próbą stworzenia w Persji instytucji ustawodawczej, dzia-
łającej na wzór podobnych instytucji europejskich. W początkowym okresie prac 
typowa, perska mentalność i nawyk publicznych dyskusji, w których każdy mógł 
się wypowiedzieć, utrudniał prace nad przygotowaniem projektu konstytucji. Wie-
lu reprezentantów w Pierwszym Madżlesie traciło czas na rozwlekłe przemówie-

628 Por. F.R.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 51.
629 Tamże, s. 51.
630 Por. F.R.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 52.
631 „Projekt dłuższej ustawy zasadniczej [tzw. Ustawy Uzupełniającej (motammem-e qānun-e asāsi) 

– uwaga moja – M.A.] powstał w 1907 roku, zaś nowy władca Mohammad Ali sygnował ją w październiku. 
Oba te dokumenty, oparte w dużej mierze na konstytucji belgijskiej, stanowiły rdzeń irańskiej konstytucji 
aż do czasu nadania jej nowego brzmienia w 1979 roku, choć po roku 1921 była ona częściej łamana niż 
przestrzegana”. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 64.

632 Utożsamiały patriotyzm z dobrem Persji i narodu a nie z osobą szacha i dworem.
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nia, dygresje, recytację poezji; spóźnienia na debaty nie należały do rzadkości, a do 
obrad włączały się osoby postronne: widzowie i dziennikarze633. Dzięki wysiłkom 
Ehteszāma as-Soltān, który został drugim rzecznikiem madżlesu (wrzesień 1907 
– kwiecień 1908), i Mirzy Mohamamda-chāna Sādeqa Hazrāt, deputowanego, który 
uzyskał stopień naukowy w zakresie francuskiego prawa, ustalono plan obrad i przy-
jęto postanowienie o kierowaniu spraw do szczegółowego rozpatrzenia do powoła-
nych w tym celu komisji634. W ten sposób w Persji powstała instytucja wzorowana na 
parlamentach europejskich, równa im pod względem organizacyjnym. Zarzuty, jakie 
pojawiały się w poczytnych wówczas europejskich czasopismach: „Times”, „Con-
temporary Rewiev”635 – o braku konstruktywnych działań na rzecz pustej retoryki, 
przekraczaniu funkcji ustawodawczej oraz sięganiu po władzę wykonawczą i sądow-
niczą, powszechnej wśród deputowanych korupcji – nie znajdują uzasadnienia636. 
Madżles jako instytucja dorównywał parlamentom europejskim, natomiast niewielka 
skuteczność w egzekwowaniu postanowień wypływała raczej z braku narzędzi niż 
nieudolności samej instytucji perskiego parlamentu.

Artykuł 2 Ustawy Zasadniczej stanowił, że madżles reprezentuje cały naród, 
który w ten sposób uczestniczy w ekonomicznych i politycznych sprawach kraju637. 
Treść przysięgi, zawarta w artykule 11 potwierdzała gotowość zaprzysiężonych do 
działania dla dobra narodu Persji i wierność wobec Tronu, o ile szach będzie prze-
strzegał konstytucji: „My, niżej podpisani, bierzemy Boga na świadka, i przysięgamy 
na Koran, że dopóty, dopóki prawa Madżlesu i jego członków będą przestrzegane 
i respektowane, zgodnie z tymi Ustawami, my będziemy (...) wypełniać powierzone 
nam obowiązki, będziemy działać lojalnie i szczerze dla naszego sprawiedliwego 
i czcigodnego Monarchy, nie dopuścimy się żadnej zdrady względem czy to podstaw 
Tronu, czy Praw Narodu, i będziemy mieć na uwadze wyłącznie korzyść i dobro 
Persji”638. Deklarowana w konstytucji jedność szacha i narodu okazała się złudna. 
Wkrótce madżles musiał opowiedzieć się po jednej ze stron, co spowodowało we-
wnętrzny rozłam: nurty umiarkowane łudziły się, że wyważone działania pozwolą na 
kontynuowanie prac madżlesu i wypracowanie kompromisu między władzą szacha 
i narodu, podczas gdy grupy radykalne zmierzały ku wyeliminowaniu zwolenników 
szacha i wpływów dworu w parlamencie.

633 Barwny obraz prac nad projektem konstytucji wyłania się z protokołów obrad Pierwszego Madżle-
su; por. Sāleh M., Mozākerāt-e madżles-e awwal 1324–1326 (Obrady Pierwszego Madżlesu 1906–1908), 
Tehrān 1383 (2005).

634 Por. F.R.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 52.
635 Por. E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 234.
636 Por. tamże, s. 234–242.
637 „Art. 2 The National Consultative Assembly represents the whole of the people of Persia, who 

(thus) participate in the economic and political affairs of the country”. Por. The Fundamental Laws of 
December 30, 1906 [w:] E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 363.

638 Por. The Fundamental Laws of December 30, 1906 [w:] E.G. Browne, The Persian Revolution 
1905–1909, s. 364.
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Mohammad Ali Szach wstąpił na tron w styczniu 1907 roku. Był zdecydowa-
ny powrócić do stylu rządzenia dziadka Naser ad-Din Szacha639. Oprócz licznych 
afrontów czynionych członkom madżlesu, jak niezaproszenie ich na swoją koro-
nację, zachęcanie wezyrów do ignorowania parlamentu, szach próbował zaciągnąć 
pożyczki u Rosji i Wielkiej Brytanii oraz przywrócić Nausa na jego dawne stano-
wisko administratora ceł – wbrew Artykułowi 18 Ustawy Zasadniczej, który stano-
wił, że tego typu działania wymagają zatwierdzenia przez madżles. Sposobność do 
wprowadzenia rozłamu w szeregi członków madżlesu stworzył brak w konstytucji 
jednoznacznego zapisu, kto mianuje premiera640. Szach ściągnął do Teheranu podró-
żującego wówczas po Europie i Azji Atabaka A’zam (Atabak Ali Asqar-chān Amin 
as-Soltān)641, spodziewając się, że ten pomoże mu obalić konstytucję642. Zdymisjo-
nował umiarkowanego w poglądach Moszira ad-Doulego, a na jego miejsce powołał 
Amina as-Soltān. Madżles, nie mając prawnych podstaw do sprzeciwu, uznał nomi-
nację, chociaż wewnątrz samego zgromadzenia konstytucyjnego doszło do zażartych 
sporów w tej kwestii między stronnictwem umiarkowanym, na czele którego stali 
sejjed Mohammad Tabātabāi i sejjed Abdallāh Behbahāni oraz liberalni, wysokiej 
rangi urzędnicy, a stronnictwem radykalnym, skupiającym posłów z Tabrizu z sejje-
dem Hasanem Taqizāde na czele643. 

Atabak ostatecznie nie spełnił pokładanych w nim nadziei i zamiast dążyć do 
zlikwidowania madżlesu, próbował wypracować kompromis między nurtem zacho-
wawczym a postępowym w parlamencie644. Zginął w zamachu 31 sierpnia 1907 roku 
z ręki członka radykalnego stowarzyszenia Edżtemāijun-e Āmijun (Partia Socjalde-
mokratyczna). Badacze przypuszczają, że za zamachem mógł stać sam szach, które-
mu zabójstwo pozwalało na pozbycie się nieudolnego ministra, a jednocześnie do-

639 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 89.
640 W oryginalnym brzmieniu sadr a’zam – wielki wezyr. W opracowaniach tłumaczony jako „pre-

mier”, co niekiedy może wprowadzać w błąd, gdyż zarówno pozycja, jak i zakres kompetencji wielkiego 
wezyra różnił się od funkcji premierów parlamentów europejskich.

641 Atabak Ali Asqar-chān Amin as-Soltan. Zdymisjonowany w 1903 roku został przywrócony na 
urząd premiera Mohammada Alego Szacha.

642 P. Sykes, A History of Persia (w dwóch tomach), MacMillan and Co., London 1930, vol. 2, s. 406.
643 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 65. W tekście stronnictwo reprezentowane przez Behbahāniego 

i Tabātabāiego określone jest mianem „konserwatywnego”. Z naszej perspektywy badawczej, kulturowo-
-socjologicznej, a nie politologicznej precyzyjne defi niowanie konserwatyzmu, radykalizmu czy opcji 
umiarkowanych nie jest kwestią zasadniczą. W trakcie dalszych rozważań będziemy używać określenia 
„umiarkowany” dla nurtów, które zakładały możliwość pogodzenia interesów państwa (szacha) z interesami 
narodu, „radykalne” dla tych, które odrzucały możliwość wypracowania zadowalającego kompromisu, 
natomiast „konserwatywne” dla tej części duchowieństwa i dworskich elit, które zdecydowanie negowały 
wszelkie innowacje w dziedzinie społecznej i politycznej. Za tendencje „konserwatywne” uznamy rów-
nież te działania Mohammad Alego Szacha, które miały na celu przywrócenie panującemu takiej pozycji 
w państwie, jaką miał jego dziad Naser ad-Din Szach.

644 N. Keddie, Współczesny Iran..., s. 65. W istocie byłby to zarazem kompromis między antagoni-
stycznymi ugrupowaniami poza Madżlesem. Andżomany miały prawo kontrolowania reform, związanych 
z publicznym interesem, w ramach ustanowionego prawa. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolu-
tions..., s. 90. 
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starczało pretekstu do działań przeciwko nurtowi radykalnemu645. Tego samego dnia 
zostało podpisane porozumienie rosyjsko-brytyjskie, w wyniku którego Iran został 
podzielony na strefy wpływów: północna część z Teheranem i Isfahanem dostała 
się pod kontrolę Rosji, południowo-wschodnią objęli swoją „pieczą” Brytyjczycy, 
neutralny pozostał obszar pośrodku646. Faktycznie był to tajny rozbiór Persji: jego 
przyczyny i ostateczne warunki były znane Wielkiej Brytanii i Rosji, ale nie Irań-
czykom. Rok 1908 przyniósł zaostrzenie stosunków między parlamentem i szachem. 
Mohammad Ali nie ukrywał swojej opinii na temat prac madżlesu; rytm jego działań 
wyznaczały słowa, że woli być wasalem Rosji, zachowując władzę autokratyczną, 
niż konstytucyjnym władcą wolnego i niezależnego narodu647. Nie dziwi zatem fakt, 
że sprawa perskiej konstytucji stała się przedmiotem dyplomatycznych rozgrywek 
między Rosją a Wielką Brytanią, w których rusofi l Mohammad Ali był pionkiem 
– niekiedy niesfornym, lecz bez większego wpływu na rzeczywisty bieg wydarzeń.

Po wydarzeniach w grudniu 1907 roku madżles podjął kroki zmierzające do na-
prawienia relacji między szachem i radykalnym nurtem w parlamencie – w tym celu 
utworzono Madżles-e Estehbāb (Komitet Pojednania)648. Niestety, sytuacja uległa 
nieodwracalnemu pogorszeniu po zamachu na szacha w lutym 1908 roku. Poplecz-
nicy zachowawczego ugrupowania dworskiego uznali zamach za dzieło nurtów ra-
dykalnych, z kolei przedstawiciele ugrupowania radykalnego z Taqizādem na czele 
twierdzili, że zamach przygotowali reakcjoniści649, którzy pragnęli udaremnić próby 
pojednania madżlesu z szachem. Jak zauważył Browne, powołując się na relację za-
mieszczoną w kalkuckiej „Habl al-Matin” (Mocna Więź): „Szach sam zaaranżował 
zamach bombowy, albo był w niego wtajemniczony, mając nadzieję na zdyskredy-
towanie w ten sposób madżlesu”650. Po zamachu rolę jedynego pośrednika między 
szachem a madżlesem pełnił Azod al-Molk, przekazując coraz to nowe żądania pa-
nującego wraz z obietnicami, które nigdy nie miały się spełnić. W zamian za złago-
dzenie krytyki Mohammada Alego w popularnej prasie i kazaniach mułłów panują-
cy obiecał zdymisjonować sześć osób, w tym Szapszāła i Amira Bahādur Dżanga, 
w największym stopniu odpowiedzialnych za knucie intryg w celu skłócenia szacha 
i madżlesu. Ich dymisja, odwlekana przez szacha i ostatecznie wymuszona drogą 
gwałtownych protestów, była pozorna – ofi cjalnie zwolnieni z pełnionych przy dwo-
rze funkcji nadal pozostawali w bliskim otoczeniu szacha, służąc mu radą i snując 

645 N. Keddie, The Assassination of the Amin as-Sultan (Atabak-i A’zam), 31 August 1907 [w:] Iran 
and Islam, red. C.E. Bosworth, Edinbourgh 1971. Por. także N. Keddie, Współczesny Iran..., s. 65. 

646 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 65. 
647 Por. E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 251.
648 Dosłownie: Stowarzyszenie Dobrych Stosunków. Por. estehbāb [w:] Персидско-русский словарь, 

ред. Ю.А. Рубинчик, t. 1, s. 74.
649 Pozostający w ścisłym kontakcie z rosyjskim Żydem o nazwisku Szapszāł, wychowawcy szacha 

(wówczas jeszcze następcy tronu) w Tabrizie oraz doradcy dorosłego już perskiego władcy. Szczegóły 
dotyczące tej barwnej postaci, prawdopodobnie rosyjskiego agenta, nie stały się jak dotąd przedmio-
tem szczegółowych badań. Wzmianki na temat Szapszāla zob. E.G. Browne, The Persian Revolution 
1905–1909, s. 198.

650 Por. E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 199.
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intrygi. Mohammad Ali czynił wysiłki, aby przekonać zachodnich dyplomatów, że 
jego życie jest zagrożone z rąk członków madżlesu. Takiego właśnie argumentu 
użył Hartwig, rosyjski minister, w rozmowie z perskim ministrem spraw zagranicz-
nych, Moszirem ad-Doule 2 czerwca 1908 roku: „Życie szacha jest w niebezpie-
czeństwie. Jaki interes mają ‘nacjonaliści’, aby przeszkadzać osobistym służącym 
Jego Wysokości, szczególnie staremu Amirowi Bahādurowi Dżang, który strzeże 
bezpieczeństwa swego pana jak wierny pies? Andżomany i ‘nacjonaliści’ przekro-
czyli wszelkie granice, a teraz chcą obalić szacha. Nie możemy tego tolerować i, 
jeśli zajdzie taka potrzeba, Rosja będzie zmuszona interweniować i uczyni to za 
aprobatą i przyzwoleniem Anglii”651. Następnego dnia szach opuścił Teheran, uda-
jąc się do swojej rezydencji Bāq-e Szāch, niedaleko stolicy. Kontrola nad miastem 
została przekazana w ręce dowódcy Brygady Kozackiej, pułkownika Liachowa. 
Z Bāq-e Szāch Mohammad Ali wysyłał do madżlesu coraz to nowe żądania, których 
ostatecznym celem było sprowokowanie deputowanych do odmowy i tym samym 
dostarczenie pretekstu do zbrojnego rozwiązania parlamentu. Szach domagał się 
wydalenia z miasta ośmiu najbardziej wpływowych deputowanych i członków an-
dżomanów652, przekazania w jego ręce kontroli nad prasą oraz rozbrojenia przeby-
wających w mieście zwolenników rządów konstytucyjnych. Pomimo narastających 
w mieście niepokojów, przeciągających się bastów i strajku bazaru, wpływowi mod-
żtahedzi: Behbahāni i Tabātabāi oraz deputowany Taqizāde dokładali starań, aby 
uspokajać tłumy i nie dać Rosjanom pretekstu do zbrojnych działań. Przeciąganie 
negocjacji było wybiegiem, który pozwolił szachowi zyskać na czasie i zgroma-
dzić w Bāq-e Szāch wojsko oraz broń. Najokrutniejszego podstępu Mohammad Ali 
dopuścił się 22 czerwca, w przeddzień wydania rozkazów zbrojnego rozwiązania 
Parlamentu, kiedy za pośrednictwem trzech swoich wezyrów: Sani ad-Doulego, 
Moszira ad-Doulego i Mo’tamen al-Molka zapewnił członków madżlesu, iż zosta-
nie utworzony specjalny komitet, złożony z przedstawicieli stronnictwa dworskiego 
oraz radykalnego w celu wypracowania kompromisu. Obietnica miała uśpić czuj-
ność perskich patriotów i spełniła swoje zadanie: „Po raz pierwszy od ponad trzech 
tygodni niepokój zelżał i zajaśniała nadzieja na pojednanie”653. 23 czerwca o świcie 
Brygada Kozacka dowodzona przez pułkownika Liachowa zbombardowała i ostrze-
lała parlament. Budynek parlamentu (Bahārestān) i przylegający do niego meczet 
Sepahsālār zostały obrócone w gruzy. W Teheranie wprowadzono stan wojenny, 

651 Por. tamże, s. 200–201.
652 Byli to Mirzā Dżahāngir-chān – wydawca „Sur-e Esrāfi l”, sejjed Mohammad Rezā Szirāzi – wydaw-

ca „Mosāwāt”, wybitny mówca Malek al-Motakallemin, Āqā Sejjed Dżamāl Esfahāni, Mirzā Dāwud-chān, 
Zaher as-Soltan – kuzyn szacha, Hadżdżi Mirzā Doulatābādi i Mirzā Ali Mohammad „Barādar”. Por. 
E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 204. W czasie ataku Brygady Kozackiej na budy-
nek Madżlesu udało się im uciec do pobliskiego domu Amina ad-Doulego, ten jednak wydał ich w ręce 
rosyjskiego wojska. Hadżdżi Mirzā Doulatābādi, Malek al-Motakallemin i Mirzā Dżahāngir-chān zostali 
zamordowani. Por. tamże, s. 208.

653 Tamże, s. 206. Nacjonaliści wkroczyli do Teheranu 13 lipca, natomiast władza nad miastem przeszła 
ofi cjalnie w ich ręce 16 lipca.
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a pułkownik Liachow, według słów Browne’a, „pozostał praktycznie dyktatorem 
Teheranu, aż do wkroczenia armii nacjonalistów 16 lipca 1909 roku”654. 

Już 22 czerwca w Tabrizie rozpoczęły się walki między zwolennikami konstytucji 
oraz poplecznikami szacha. Wkrótce przybrały one masowy charakter. Powstanie 
tabryskie 1908–1909 zostało przez badaczy uznane za najbardziej znaczące wydarze-
nie irańskiej rewolucji655. Na czele obrońców konstytucji stanęli Sattar-chān i Bāqer-
-chān – pierwszy z nich to były luti656, sprzedawca koni i sołtys dzielnicy szejchitów 
Amir Chizi, a drugi – również luti, mistrz murarski i sołtys dzielnicy szejchitów 
Chijābān657. Konstytucjonaliści zapewnili sobie poparcie średniej klasy szejchitów 
i ormiańskich dzielnic Amir Chizi, Chijābān i Maralan. Ich przeciwnicy – zwolenni-
cy szacha – skorzystali z pomocy konserwatywnych duchownych i szukali wsparcia 
wśród niższych warstw, apelując do emocji za pomocą popularnej retoryki: odsądza-
nia przeciwników od wiary. Ahmad Kasrawi w pracy Tārich-e maszrute-je Irān (Hi-
storia Konstytucyjnej Rewolucji Iranu)658 skomentował te wydarzenia: „W Tabrizie 
podczas Rewolucji Konstytucyjnej, tak jak w Paryżu podczas Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej, pozbawiona własności biedota podniosła głowę. Energia, która ich na-
pędzała, prowadziła ku anarchii. Najpierw – do obalenia despotycznego rządu, a na-
stępnie – ku zwróceniu się przeciwko bogatym klasom posiadającym. Nabrała mocy 
dzięki takim ludziom, jak Danton i Robespierre. W Tabrizie nie pojawili się ani Dan-
tonowie, ani Robespierzy, ale gdyby się pojawili, mielibyśmy nasze własne »pano-
wanie terroru«. Zamiast tego przeżyliśmy okres chaosu, niestabilności i strachu”659. 

Na przestrzeni czerwca 1908 – stycznia 1909 roku Sattar-chān i Bāqer-chān ze 
swoimi ludźmi – ochotnikami z Kaukazu oraz miejscowymi szejchitami kontro-
lowali Tabriz oraz główne drogi. W październiku 1908 roku Rosja zaczęła czynić 
przygotowania do interwencji w Azerbejdżanie. Wiadomości o planowanych dzia-
łaniach dotarły do Cambridge do Edwarda G. Browne’a w postaci telegramu wysła-
nego przez członków Andżoman-e Sa’ādat (Stowarzyszenie Szczęścia), a jego treść 
została rozpowszechniona przez prasę660. Pod naciskiem Wielkiej Brytanii rosyjskie 
wojska zatrzymały się w Dżulfi e, nie przekraczając granic Persji. Głównym argu-
mentem Rosjan, mającym usprawiedliwić ich wkroczenie do Tabrizu, była koniecz-
ność ochrony przebywających tam Europejczyków. Sattar-chān zdobył oświadcze-
nia od przedstawicieli trzech różnych fi rm handlowych, że nie są w żaden sposób 
nękani przez obrońców konstytucji661. Wojska szacha, które w tym czasie dotarły 

654 E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 210.
655 Por. С.И. Агаев, Иран в прошолм и настоящем. Пути и формы революционного процесса, 

Издательство „Наука”, Москва 1981, s. 39–40.
656 Luti – 1. awanturnik, włóczęga, 2. człowiek niepohamowany, impulsywny, 3. „opryszek”, człowiek 

mający na sumieniu „ciemne sprawki”, 4. prowodyr, przywódca. Por. Персидско-русский словарь, ред. 
Ю.А. Рубинчик, t. 2, s. 432.

657 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 97.
658 A. Kasrawi, Tārich-e maszrute-je Irān, Tehrān 1961, s. 355.
659 Tamże. Cyt. za: E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 98.
660 E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 253.
661 Tamże, s. 254–255.
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już do granic miasta, dokładały starań, aby zablokować drogi i odciąć w ten sposób 
mieszkańców miasta od dostaw żywności i wszelkich informacji. Dowodził nimi 
Ejn ad-Doule. 11 października z Teheranu wyruszyła do Tabrizu Brygada Kozacka, 
dowodzona przez kapitana Uszakowa. Powstanie tabryskie zostało przedstawione 
żołnierzom jako zamieszki wzniecone przez tchórzliwy tłum, którego celem jest 
obalenie szacha i wprowadzenie konstytucji – największego zła, jakie może spot-
kać Brygadę Kozacką: „Konstytucja ograniczy i osłabi prawa i przywileje Brygady 
Kozackiej i wprowadzi kontrolę nad waszymi poborami. Konstytucja jest waszym 
najgorszym wrogiem. Z tym wrogiem musicie walczyć do ostatniej kropli krwi”662 – 
przekonywał wyruszających do Tabrizu Kozaków generał Liachow. Propagandowe 
przemowy, których nie będziemy tu przytaczać, zawierały prośby, groźby i absur-
dalne obietnice; apelowały do poczucia dumy i chciwości. Co ważne, w porówna-
niu z sygnalizowanym wyżej wyważonym i przemyślanym działaniem Sattar-chāna 
żołnierze Brygady Kozackiej dostali pozwolenie na grabież: „Trzeba wam wiedzieć, 
że jeśli wrócicie jako zwycięzcy, zostaniecie obsypani pieniędzmi i łaskami zarówno 
ze strony rosyjskich, jak i perskich władców. Jakiekolwiek bogactwo znajduje się 
w murach Tabrizu, wszystko będzie wasze”663.

Rosja i Wielka Brytania wywierały naciski na szacha, aby reaktywował konsty-
tucję. W przywróceniu konstytucji mocarstwa widziały jedyny sposób na wycisze-
nie buntów i powstań na prowincjach. Jak zwykle kartą przetargową była pożyczka 
– szach żądał pożyczki w wysokości 400 000 funtów. Rosja wyraziła zgodę, lecz 
Wielka Brytania postawiła warunki, że pieniądze nie zostaną wykorzystane przeciw-
ko konstytucjonalistom, a ich wydawanie zostanie zabezpieczone za pomocą spe-
cjalnych gwarancji664. Modus operandi szacha nie zmienił się: przygotowany tekst 
o wznowieniu konstytucji był maksymalnie zagmatwany, szybko zresztą stał się 
przedmiotem protestu ze strony dworskiej kamaryli. Podlegając jednocześnie naci-
skom ze strony Wielkiej Brytanii i Rosji, które przynaglały do wznowienia konstytu-
cji, i konserwatywnych dworzan – zainteresowanych zachowaniem status quo i uzy-
skaniem pożyczki, szach postanowił wesprzeć się autorytetem ulemów; 22 listopada 
1908 roku wydał dokument, głoszący, że „porzucił całkowicie pomysł zwołania par-
lamentu, gdyż ulemowie oświadczyli, że taka instytucja jest sprzeczna z islamem”665. 
Było to kłamstwo i wywołało gwałtowną reakcję modżtahedów z Nadżafu i Kerbeli; 
w przesłanym szachowi telegramie nazwali jego działanie obrazą ukrytego Imama, 
przyrzekli dołożyć wszelkich starań, aby mógł powstać niezależny rząd i zakończyli 
sformułowaniem: „Bóg przeklął tyranów, być może w tym momencie jesteś zwycięz-
cą, ale to nie będzie trwać”666. Zmienność szacha spowodowała, że stracił on wiary-
godność w oczach obcych państw. Odtąd walka o kształt przyszłego ustroju Persji to-
czyła się poza nim. Można przypuszczać, że konstytucja promująca niezależny rząd 

662 Tamże, s. 257.
663 Tamże, s. 258.
664 Tamże, s. 260.
665 Tamże, s. 262.
666 Tamże.
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perski była nie na rękę Rosji i Wielkiej Brytanii; nalegając na wznowienie działań 
madżlesu, spodziewały się, że zdołają umieścić w parlamencie swoich agentów.

Pierścień blokady wokół Tabrizu został zamknięty 3 lutego 1909 roku. W tym 
samym czasie zaktywizowały się prowincje: Isfahan, Raszt, Hamadan i Sziraz, 
Bandar-e Abbas i Buchara, Meszhed667. Szach konsekwentnie odmawiał pozwolenia 
na dostarczenie do Tabrizu żywności. 22 kwietnia stacjonujący na północnej grani-
cy Persji rosyjski generał Znarskij otrzymał rozkaz wymarszu w kierunku Tabrizu. 
Miał przełamać blokadę i dostarczyć do miasta żywność, jednak bez angażowania 
się w walkę czy to po stronie „rojalistów”, czy „nacjonalistów”. Tydzień później 
Rosjanie wkroczyli do miasta668. Część oddziałów Sattar-chāna przedostała się do do 
pobliskiej prowincji Gilan, gdzie połączyli się z innymi oddziałami rewolucyjnymi 
i rozpoczęli marsz na Teheran. Jednocześnie w Isfahanie rządy przejęli Bachtiarzy669, 
zainteresowani konstytucją i pragnący znaleźć się w szeregach władzy centralnej670. 
Wkrótce i oni wyruszyli w kierunku Teheranu. Dowodził nimi Sardār-e As’ad, który 
„publicznie oświadczył, że jego zamiarem jest marsz na Teheran, aby zagwarantować 
wprowadzenie w życie programu konstytucji”671.

Rewolucjoniści z Tabrizu i Bachtiarzy, któym przewodził Ali-qoli-chān Sardār-e 
As’ad, spotkali się w Teheranie 13 lipca 1909 roku. Szach abdykował, prosząc o azyl 
w ambasadzie rosyjskiej, jego następcą został dwunastoletni Ahmad, a regentem 
– Azod al-Molk, książę z plemienia Kadżarów. „Nacjonaliści” zajęli Bahārestān – 
obecnie zrujnowane miejsce obrad Pierwszego Madżlesu. Pułkownik Liachow spot-
kał się z Sardārem As’ad oraz Sepahdārem – w wyniku porozumienia Brygada Koza-
cka przeszła pod rozkazy Sepahdāra, który został ministrem obrony.

Do zwycięstwa konstytucji znacznie przyczyniła się postawa modżtahedów z Ker-
beli, którzy poparli konstytucję. Percy Sykes stwierdził wręcz, że ich głos był decy-
dujący dla kontynuacji ruchu konstytucyjnego oraz dla rozwoju postaw patriotycz-
nych w niektórych miastach Iranu, między innymi w Isfahanie i Raszcie672. Ādamijat 
zauważył, że po wznowieniu rządu konstytucyjnego autorytet duchowieństwa szyi-
ckiego wzrósł, ponieważ nowa inteligencja nie sprostała zadaniom, jakie na siebie 
przyjęła, a przy tym musiała szukać poparcia i pomocy ze strony ulemów po zamachu 
szacha na Pierwszy Madżles673. W świetle opisanych powyżej zdarzeń decydującą 

667 Na północy istniały skonkretyzowane programy społeczno-polityczne, które były później forsowane 
w Madżlesie przez znanych liderów; na południu popularne ruchy miały na celu realizację partykularnych 
interesów wpływowych przywódców plemiennych. Por. P. Sykes, A History of Persia, vol. 2, s. 407.

668 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 66.
669 Plemiona Bachtiarów zajmowały obszar między Chuzestanem i Isfahanem oraz między prowincją 

Fars i Lurystan. Do czasów panowania szacha Mohammada Rezy Bachtiaria tworzyła administracyj-
ną całość w obrębie. W. Trubieckoj uznał Bachtiarów za najbardziej aktywne politycznie plemię Iranu 
w czasie maszrute. Por. В.В. Трубецкой, Бахтиары. (Оседло-кочевые племена Ирана), Издательство 
„Наука”, Москва 1966.

670 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 66.
671 E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 305.
672 P. Sykes, A History of Persia, t. 2, s. 417.
673 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 57.
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rolę w ruchu konstytucyjnym należy przypisać nie świeckiej inteligencji czy szyi-
ckiemu duchowieństwu, lecz popularnym ruchom, kierowanym przez przywódców 
niewywodzących się z elit intelektualnych; Sattar-chān i Bāqer-chān, Sardār-e As’ad 
i Sepahdār charakteryzowali się odwagą i talentem organizacyjnym, a przy tym po-
siadali zdolności przywódcze. Okres wojny domowej, której sceną stał się Tabriz, 
był tym czasem, gdy inteligencja chwilowo zniknęła ze sceny wydarzeń. Jej kolej 
działania przyszła w momencie inaugurowania Drugiego Madżlesu.

Drugi Madżles wyłoniono na podstawie Prawa Wyborczego podpisanego jeszcze 
przez Mohammada Alego 23 czerwca 1909 roku. Wyłoniono Drugi Madżles i 5 sierp-
nia 1909 roku wznowiono prace nad konstytucją. Obecny parlament miał odmienny 
charakter od poprzedniego. W połowie 1910 roku nastąpiła krystalizacja opozycyj-
nych stanowisk – radykalnego i umiarkowanego, a pierwotna radość ze zwycięstwa 
nad szachem i jego wizją rządów ustąpiła miejsca walkom wewnątrz parlamentu. 
Walka ideowa między stronnictwem demokratycznym (ferqe-je demokrāt) a frakcją 
umiarkowaną (ferqe-je e’tedāl) rozpoczęła się dyskusją nad sekularyzacją i przybrała 
na sile wskutek sporów o kandydaturę na stanowisko pierwszego ministra. Partia 
umiarkowana proponowała Sepahdāra a demokraci forsowali kandydaturę Mirzy 
Hasana Mostoufi ego al-Mamaleka674. Po śmierci regenta i nominacji następcy frakcja 
umiarkowana z pomocą Bachtiarów pozbyła się Mostoufi ego al-Mamaleka i wynio-
sła na urząd Naser al-Molka. Możemy wnioskować, że pomimo liberalnych inklina-
cji nowy premier zmierzał w stronę konserwatyzmu; Abrahamian zauważył: „były 
liberał, obecnie zalecał ostrożność, wyrażał nieufność wobec wizjonerów i opisywał 
siebie jako realistycznego konserwatystę”675. Zamach na Behbahāniego nasilił opo-
zycyjność nurtów i spotęgował wzajemną wrogość. Partia Umiarkowana oskarży-
ła o zainicjowanie zamachu demokratów, zwłaszcza Taqizādego, domagając się od 
duchownych w Nadżafi e, aby obłożyli podejrzanego anatemą. Tak rzeczywiście się 
stało i Taqizāde musiał opuścić Persję. Badacze nie wypracowali wspólnego stanowi-
ska na temat udziału Taqizādego w zamachu na Behbahāniego. Nikki Keddie stwier-
dziła, że niesłusznie został on zmuszony do opuszczenia Persji, ponieważ nie miał 
nic wspólnego ze zbrodnią, podczas gdy Ādżudāni przyznał słuszność tym, którzy 
podejrzewali radykalnego działacza Partii Demokratycznej o współudział676. Można 
zakładać, że była to prowokacja obliczona na odwrócenie uwagi członków parlamen-
tu od rzeczywistego problemu, jakim była walka o władzę w Drugim Madżlesie, oraz 
wyeliminowanie niebezpiecznych przeciwników – w tym przypadku Taqizādego. 
Niestabilna sytuacja w parlamencie przełożyła się na powstania na prowincjach. 
Poszczególne plemiona zawiązywały sojusze, aby utrzymać względną równowagę 
sił. Najpierw zrzeszały się przeciwko Bachtiarom, których sposób działania w parla-
mencie nie pozwalał żywić wątpliwości co do ich zamiaru zajęcia pozycji władców 
absolutnych: już w pierwszej połowie 1911 roku szefowie plemienia Bachtiarów peł-

674 Był bogatym urzędnikiem państwowym, miał liberalne poglądy i był zwolennikiem sekularyzacji. 
Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 106.

675 Tamże, s. 106.
676 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 66; M. Ādżudāni, Maszrute-je Irāni, s. 111–112.
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nili najbardziej lukratywne funkcje w parlamencie i poza nim, a pozostałe plemiona 
słusznie zaczęły żywić podejrzenia, że konstytucja jest kamufl ażem dla rzeczywistej 
dominacji Bachtiarów677. Sojusze szybko rozpadały się w wyniku porachunków ple-
miennych i konfl iktu interesów. Na niesnaskach skorzystały obce państwa: Wielka 
Brytania wysłała do Szirazu i Isfahanu swoje oddziały pod pozorem ochrony euro-
pejskich kupców; Rosjanie zajęli Enzeli i Raszt w listopadzie 1911 roku. Rosjanie 
zażądali również dymisji Morgana Shustera – Amerykanina sprowadzonego w celu 
uporządkowania spraw fi nansowych Persji – oraz złożenia obietnicy, że parlament 
nie będzie powoływał urzędników na tak wysokie stanowiska bez uprzedniej aproba-
ty Wielkiej Brytanii i Rosji. W ultimatum zagrozili okupacją Teheranu, jeśli żądanie 
nie zostanie spełnione w ciągu 48 godzin678. Badacze przytaczają różne wersje, jeśli 
chodzi o szczegóły, dotyczące rozwiązania Drugiego Madżlesu. Keddie stwierdziła, 
że „Madżles odrzucił te żądania, ale gdy wojska rosyjskie ruszyły na Teheran, bar-
dziej uległy Naser al-Molk i »umiarkowany«, obsadzony licznie Bachtiarami gabi-
net siłą go rozwiązał, przyjął ultimatum i zwolnił Shustera w grudniu 1911 roku”679, 
natomiast ze słów Abrahamiana wynika, że rozwiązanie madżlesu było dziełem nie 
tylko partii umiarkowanej, związanej z polityką dworu, lecz także działaczy rady-
kalnych, którzy wybrali „mniejsze zło”: „premier Samsam as-Soltān, regent, gabinet 
i Jeprem-chān z jego bojownikami z Kaukazu, zdecydowali przyjąć ultimatum, aby 
uniknąć rosyjskiej okupacji stolicy. Ponieważ premier zaakceptował żądania Ro-
sjan i ponieważ regent oskarżył deputowanych o działania niezgodne z konstytucją, 
Jeprem-chān zaryglował drzwi parlamentu”680.

Strajki bazaru, bunty i zamieszki na ulicach miast Persji przynosiły jedynie krwa-
we ofi ary i egzekucje wykonywane na weteranach Rewolucji Konstytucyjnej681, ma-
sakry ludności cywilnej682. Po rozwiązaniu Drugiego Madżlesu przeciwnikiem nie 
był słaby szach, lecz potężna Rosja i Wielka Brytania z dobrze wyszkolonymi woj-
skami i nowoczesnym sprzętem. Jak zauważył Abrahamian, „Opór zrodził męczen-
ników, lecz nie zwycięstwa”683. Rozbudzone w 1906 roku nadzieje na rządy konsty-
tucyjne rozwiały się bez śladu, zastąpił je resentyment.

5.3. Inteligencja i nowe narzędzia oddziaływania na społeczeństwo

Za myśl porządkującą nasze rozważania na temat inteligencji i jej narzędzi oddziały-
wania na społeczeństwo na przełomie wieków XIX i XX przyjmujemy stwierdzenie 

677 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 107.
678 Tamże, s. 109.
679 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 67.
680 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s . 109.
681 Publiczna egzekucja 44 osób w Tabrizie. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions..., s. 109.
682 W Meszhedzie w odwecie za zamach na rosyjskiego ofi cera zbombardowano meczet Imama Rezy, 

w którym azylu szukała bardzo liczna grupa – 50 osób zostało rannych lub zabitych. Por. E. Abrahamian, 
Iran between two revolutions..., s. 110.

683 Tamże.
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Arnolda Toynbeego: „Jednym ze źródeł dysharmonii między instytucjami, z jakich 
składa się społeczeństwo, jest wprowadzenie nowych sił społecznych – uzdolnień, 
emocji lub idei – do niesienia których nie był pierwotnie przeznaczony istniejący 
układ instytucji”684. Taką dysharmonię – rozdźwięk między światem idei a istniejący-
mi instytucjami – na gruncie perskim dało się zaobserwować, a jej istnienia dowiod-
ły nieudane próby wcielenia w życie dalekosiężnych planów reformatorskich Mirzy 
Malkom-chāna oraz Mirzy Taqi-chāna Farāhāniego Amir Kabira. W poprzednich 
rozdziałach zasygnalizowaliśmy różnorodność ideową dziewiętnastowiecznych per-
skich myślicieli, na przykładach konkretnych postaci. Zwróciliśmy również uwagę na 
ich próby stworzenia nowych instytucji, które mogłyby udźwignąć treści kulturowe, 
społeczne i polityczne wyłaniające się wskutek wydarzeń historycznych. Obecnie 
przystępujemy do porządkowania zjawisk dotyczących perskiej inteligencji, mając 
na uwadze cele sformułowane przez nią samą, w postaci programów stowarzyszeń, 
instytucji oświatowych i czasopism. W obliczu stwierdzenia Toynbeego o zaistnie-
niu dysharmonii między starymi instytucjami społecznymi a nową siłą, jaką stanowi 
inteligencja, wypada przypomnieć, że „stare siły” w państwie Kadżarów to aparat 
biurokratyczny oraz szyicki system kształcenia685. Rodząca się inteligencja zapropo-
nowała konstytucję oraz świecki model edukacji jako dopełnienie i przekształcenie 
istniejących struktur oraz własne narzędzie do kierowania sprawami państwa we-
spół z szachem. Obok instytucji, których struktura i zakres były jasno określone, ale 
które zdążyły też ulec petryfi kacji i nie przystawały już do zmienionych warunków, 
zaistniały zalążki nowych instytucji. Oprócz tego istniały potężne narzędzia oddzia-
ływania, które nie były zinstytucjonalizowane w takim stopniu jak na przykład aparat 
biurokratyczny – mamy na myśli oddziaływanie za pomocą słowa i osobistego przy-
kładu, zarówno w przypadku duchowieństwa, które posługiwało się fatwą i funkcją 
mardża’-e taqlid, jak też nowej inteligencji, która z kolei propagowała swoje poglądy 
na łamach gazet i odezw oraz w kręgu andżomanów.

a. Andżomany o charakterze politycznym

Andżoman686 był perską nazwą na określenie różnego rodzaju grup o charakterze 
ekonomicznym, literackim, edukacyjnym czy politycznym. Rozgraniczenie jest nie-
ostre, ponieważ często różne rodzaje aktywności przeplatały się w ramach jednego 
stowarzyszenia – a i charakter większości grup nie był stabilny, lecz podlegał ewo-
lucji. Najbardziej ogólny podział andżomanów rozróżnia stowarzyszenia ofi cjalne, 
których istnienie zostało usankcjonowane w 1907 roku, na mocy artykułu 21 Usta-

684 A. Toynbee, Studium historii, s. 252.
685 Obok tych dwóch sił, najbardziej widocznych na arenie społeczno-politycznej, działały także 

bractwa sufi ckie. W wieku XIX i XX włączały się w poszukiwania odpowiedzi świata muzułmańskiego 
na wyzwania Zachodu oraz wspomagały defi niowanie islamskich form modernizacji. Zob. The Oxford 
Encyclopedia of the Modern Islamic World, t. 4, s. 113, hasło: sufi zm.

686 Badacze twierdzą, że perskie andżomany, które powstawały w różnych miastach Iranu w prze-
dedniu Rewolucji Konstytucyjnej, był wzorowane na rosyjskich „radach” (sowiet) ludności wsi i miast, 
które tworzyły się w Rosji w związku z tamtejszym przewrotem 1905 roku. Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e 
maszrute-je Irān 1906–1911, s. 61. 
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wy Uzupełniającej687 oraz stowarzyszenia nieofi cjalne. Ofi cjalne związki stanowi-
ły część systemu, który miał przynieść Irańczykom realny udział w sprawowaniu 
rządów w konstytucyjnym państwie. Stowarzyszenia nieofi cjalne miały charakter 
lokalny, gospodarczy lub polityczny, z naciskiem na działalność rewolucyjną688. 
Rozkwit stowarzyszeń przypadł na czasy ruchu konstytucyjnego (głównie lata 1324–
–1327/1906–1909), chociaż samo zjawisko tajnych zgromadzeń było w Iranie znane 
dużo wcześniej689. Nikki Keddie zauważyła: „W całym kraju powstawały andżoma-
ny, stowarzyszenia rewolucyjne, przy czym część z nich opierała się na starszych 
bractwach czy zrzeszeniach, które teraz aktywnie zaangażowały się w politykę. An-
dżomanami nazwano też rady miejskie, wyłaniane zwykle w drodze wyborów, które 
pojawiły się teraz [mowa o latach 1906–1907 – M. A.] po raz pierwszy w wielu mia-
stach za zachętą parlamentu”690. Stowarzyszenia nieformalne zakładano w większych 
miastach w południowej i wschodniej części Iranu: w Isfahanie, Szirazie, Kermanie, 
Bandar-e Buszehr, Bandar-e Abbas, Sistanie i Jazdzie, a także w niektórych wsiach691. 
Z informacji encyklopedycznych wynika, że w ciągu trzech lat (1906–1909) powsta-
ło około 120 (według niektórych źródeł 200) nowych andżomanów692. Ta rozbieżność 
danych faktografi cznych wynika z niejasnego statusu nieformalnych andżomanów 
oraz z ich niekiedy bardzo krótkiego okresu działalności i wewnętrznej dynamiki 
– andżomany rodziły się i rozwiązywały, łączyły się w większe grupy i rozpadały 
na różne frakcje. Czasami andżomany powoływały do istnienia swoje fi lie w innych 
miastach, i tak na przykład było w przypadku Andżoman-e Szirāz i Andżoman-e 
Esfahān, czy najbardziej wpływowego Andżoman-e Āzarbājdżān693, które miały 
swoje przedstawicielstwa w Teheranie i mogły w ten sposób bezpośrednio wpływać 
na prace Pierwszego Madżlesu694. Zdarzało się, że andżoman ofi cjalny był zarazem 
nieformalnym, jak miało to miejsce w przypadku Andżoman-e Tabriz695. Powstał on 
17 października 1906 roku z inicjatywy Mohammada Alego Mirzy Waliahd696. Jedna 
część andżomanu zajmowała się sprawami z dziedziny polityki i wydawała dwie ga-

687 Dzieliły się na stowarzyszenia miejskie (baladi), okręgowe (welājati) i prowincjonalne (ejālati). 
Zgodnie z postanowieniem Artykułu 21 Ustawy Uzupełniającej mogły działać na terenie całej Persji pod 
warunkiem, że ich działania nie przynoszą szkody religii czy państwu, nie zakłócają porządku publicznego, 
a ich członkowie nie noszą broni. Por. The Supplementary Fundamental Laws of October 7, 1907 [w:] 
E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 375

688 Por. E.G. Browne, The Persian Revolution 1905–1909, s. 245.
689 „Kraje Wschodu od czasów starożytnych były świadkiem powstawania różnego rodzaju tajnych 

stowarzyszeń, które wywierały wpływ na przebieg wydarzeń lub wyłaniały się z takim zamiarem i islamski 
Iran też nie był wyjątkiem od tej ogólnej reguły”. Por. K. S. Lambton, Irān asr-e Qādżār, s. 386.

690 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 64.
691 Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 106.
692 M. Bayat, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 79, hasło: anjoman.
693 Na czele tego andżomanu stał Hasan Taqizāde. Organizacja liczyła około trzech tysięcy członków 

i odegrała ważną rolę w wydarzeniach w stolicy w latach 1906–1911. Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je 
Irān 1906–1911, s. 106.

694 Tamże.
695 Tamże.
696 Narodziny organizacji Andżoman-e Tabriz zob. tamże, s. 110.
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zety: codzienną „Madżmu’e-je omumi”, gdzie prezentowane był problemy lokalne, 
i tygodnik „Madżmu’e-je chosusi”, który w sposób całościowy omawiał sprawy po-
lityczne narodu697. Powstał też komitet, który zajmował się bezpośrednio sprawami 
wyborów do Pierwszego Madżlesu. Później Andżoman-e Tabriz zmieniał swoją na-
zwę na Andżoman-e Ejālati-je Āzarbājdżān, Andżoman-e Ejālati-je Tabriz, a nawet 
na Andżoman-e Moqaddas (Stowarzyszenie Religijne)698. Jak zauważyła Janet Āfāri: 
„Nazwa andżomanu była wyznacznikiem wagi tych podstaw [religijnych – M.A.] dla 
ludzi i pokazywała, że oznaki (symbole) nowego porządku konstytucyjnego sprowa-
dzają się do mających tradycję wielu stuleci symboli religijnych, które są obiektem 
czci religijnej i szacunku”699. Na arenie społeczno-politycznej pojawiły się też sto-
warzyszenia skupiające członków mniejszości religijnych w Iranie i grupy etniczne, 
jak na przykład: Andżoman-e Āzarbājdżān czy Andżoman-e Ārmanijān, Andżoman-e 
Zardosztijān-e Irān, Andżoman-e Jahudijān-e Irān.

We wczesnych latach XX wieku tłumacze dzieł rosyjskich używali pojęcia an-
dżoman na określenie rosyjskich partii w celu podkreślenia ich podobieństwa do per-
skich stowarzyszeń700. 

Wybuch rewolucji w Rosji aktywizował stowarzyszenia rewolucyjne na 
Kaukazie, a zwłaszcza w Baku. W perskim ruchu konstytucyjnym najważniej-
szą rolę odegrały Markaz-e Qejbi (Tajne Centrum), Edżtemāijun-e Āmijun (Par-
tia Socjaldemokratyczna)701, Dżāme’-je Ādamijat (Stowarzyszenie Humanizmu), 
Komite-je Enqelābi (Komitet Rewolucyjny) oraz Andżoman-e Machfi  (Tajne 
Stowarzyszenie)702. 

Markaz-e Qejbi (Tajne Centrum) powstał w Tabrizie w środowisku radykalnej 
inteligencji, skupionej wokół czasopisma „Gandżine-je Fonun” (Skarb Wiedzy)703. 
Na czele stowarzyszenia stanął Ali Kerbelāi – z zawodu kupiec, zwolennik szejchi-
zmu. Z powodu zainteresowań literaturą francuską oraz naukami politycznymi fran-
cuskich socjalistów lider zyskał przezwisko „monsieur”.

W 1905 roku powstała w Baku organizacja Edżtemā’ijune Āmijun – Partia Socjal-
demokratyczna Iranu704. Została utworzona z inicjatywy grupy emigrantów, którzy 
utrzymywali związki z rosyjską Partią Socjaldemokratyczną. Działała wśród sezono-

697 Tamże, s. 111.
698 „moqaddas” – święty, religijny. Por. Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, t. 2, s. 545.
699 Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 111.
700 M. Bayat, Encyclopaedia Iranica, ed. by Ehsan Yarshater, Bibliotheca Persica Press, New York 

2002, vol. 2, s. 77, hasło: anjoman.
701 Nazwa „partia” nie do końca jest adekwatna w odniesieniu do stowarzyszeń, działających w okresie 

Pierwszego Madżlesu. Typowe partie polityczne powstały dopiero w latach 1909–1911. Do tego czasu 
możemy mówić o tendencjach socjalistycznych czy demokratycznych w ramach różnych nurtów ideowo-
-społecznych.

702 Wyróżniamy je jako najważniejsze w perskim ruchu konstytucyjnym w ślad za E. Abrahamijanem. 
Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 76.

703 Dwutygodnik wydawany w Tabrizie od 1902 roku, z inicjatywy Hasana Taqizādego i jego współpra-
cowników, przy założonej przez siebie szkole podstawowej Tarbijat. Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je 
Irān 1906–1911, s. 65.

704 Tamże, s. 61. 
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wych robotników z Azerbejdżanu zatrudnionych do pracy na polach naftowych. Na 
czele partii stał Narim Narimanow – nauczyciel, który później został prezydentem 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Azerbejdżanu. Wspierała go grupa ormiań-
skich intelektualistów. Filie stowarzyszenia powstały też w Meszhedzie, Teheranie, 
Raszcie, Anzali i Tabrizie. Program pokrywał się z hasłami rosyjskich demokratów 
i zawierał szereg żądań, które miały doprowadzić do polepszenia materialnego bytu 
warstw średnich i niższych, między innymi: prawa robotników do strajku, ośmiogo-
dzinnego dnia pracy, ustalenia emerytur, a także podziału ziemi między tych, którzy 
ją uprawiają, zapewnienia mieszkań bezdomnym, powszechnej edukacji, wolności 
słowa, prasy i stowarzyszeń oraz tolerancji dla wszystkich religii akceptowanych 
przez prawo muzułmańskie (szariat)705. Występowały drobne różnice w charakterze 
poszczególnych fi lii: oddziały w Raszcie i Anzali miały bardziej ekstremistyczny 
i świecki charakter, podczas gdy grupa z Tabrizu broniła islamu706. Program stowa-
rzyszenia ewoluował: 10 września 1907 roku Edżtemā’ijune Āmijun w Meszchedzie 
domagał się zwołania jednoizbowego parlamentu poprzez powszechne wybory (bez 
podziału na klasy) oraz szeregu innych reform, w tym reformy rolnej. Były to cele 
niemożliwe do zrealizowania w krótkim czasie i jako takie stały w sprzeczności z dłu-
goterminowymi planami postępowych konstytucjonalistów707. Bagley stwierdził, że 
Edżtemā’ijune Āmijun nie wnosiła nowych treści do perskiej myśli politycznej; jej 
wkład w rozwój ruchów intelektualnych wyrażał się w działaniu i umiejętnościach 
organizacyjnych708. Był to jeden z nielicznych andżomanów, który stosował terror 
jako narzędzie walki: jego przywódcy stali za zamachem na Atabaka A’zam i Mo-
hammada Alego Szacha709. 

Po udanej próbie wznowienia prac madżlesu w lipcu 1909 roku Edżtemā’ijune 
Āmijun założył Demokratyczną Partię Iranu, z zamiarem wzięcia udziału w wyborach 
do parlamentu. W komitecie centralnym partii znalazł się były lider Edżtemā’ijune 
Āmijun, Hajdar Amulqoli, natomiast reprezentantem partii w parlamencie został 
Taqizāde. Program partii ponownie uległ ewolucji: był mniej radykalny w kwestii 
reformy rolnej, natomiast bardziej radykalny wobec kleru; apelował też o rozdział 
państwa i religii710.

Andżomany: Markaz-e Qejbi i Edżtemā’ijun-e Āmijun współpracowały ze sobą, 
czerpiąc z ideowej podbudowy rosyjskiego marksizmu711. W przededniu rewolucji 

705 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 76.
706 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 61.
707 Tamże.
708 Tamże.
709 Tamże.
710 Tamże, s. 62.
711 W jego odmianie rewolucyjnej, która ukształtowała się w kręgu rosyjskich kółek rewolucyjnych 

na Powołżu. Jej teoretyk, Lenin, twierdził, że „marksiści są przede wszystkim rewolucjonistami, a do-
piero potem teoretykami rozwoju społecznego (...) i stoją na gruncie walki klas, w której naturalnymi 
sojusznikami proletariatu są uciemiężone masy chłopskie...”. Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od 
Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 2005, s. 639. W przypadku perskich ugrupo-
wań wątpliwości może budzić wizja oparcia się na proletariacie, gdyż – jak stwierdził Bagley – wówczas 
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szybko zdobyły główną rolę w wydarzeniach politycznych w Azerbejdżanie. Na 
podstawie wysuwanych postulatów można wywnioskować, że charakteryzowały się 
dużym radykalizmem w kwestiach przemian społecznych. 

Andżoman-e Tabriz (Stowarzyszenie Tabryskie), który odegrał główną rolę 
w utworzeniu Pierwszego Madżlesu, został założony w 1906 roku przez członków 
wspomnianej partii socjaldemokratycznej i wchłonął mniejsze stowarzyszenia, które 
działały w poprzednich latach w Tabrizie. Później otworzył swoje fi lie w Azerbejdża-
nie i Gilanie. Obok drukowania i kolportowania ulotek stowarzyszenie miało własne 
czasopismo wydawane najpierw pod nazwą Dżāride-je Melli, a później – Ruznāme-je 
Andżoman. W czasie obrad Pierwszego Madżlesu andżoman utworzył fi lię w Tehe-
ranie, a dzięki bliskim kontaktom z rosyjskimi rewolucjonistami na Kaukazie i do-
starczanej przez nich broni, hasłom rewolucyjnym i ideowemu wsparciu zaistniał na 
irańskiej arenie politycznej jako jedna z najbardziej wpływowych grup. W stolicy, 
mając po swojej stronie Komite-je Enqelāb (Komitet Rewolucyjny)712, zdominował 
madżles i podjął próbę przeforsowania swoich poglądów w dyskusji z konserwaty-
stami i reakcjonistami. 

Dżāme’-je Ādamijat (Stowarzyszenie Humanizmu) „czerpał z radykalnego pozyty-
wizmu Saint-Simona i liberalnego humanizmu Augusta Comte’a”713. Założył go przy-
jaciel Malkom-chāna, wysoko postawiony urzędnik w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Mirzā Abbas qoli-chān Qazwini. W porównaniu do omówionych wyżej stowarzyszeń 
Dżāme’-je Ādamijat był grupą o umiarkowanych poglądach, a nacisk położono na 
kwestie kojarzone z tradycją oświeceniową: poszanowanie ludzkiej godności, zapew-
nienie wolności jednostce oraz rozwój narodu. U historyka ruchu konstytucyjnego, 
Feriduna Ādamijata, czytamy, że głównym hasłem-deklaracją stowarzyszenia były 
słowa: „Równość praw i obowiązków jest jedynym prawdziwym fundamentem ludz-
kich związków. Tylko równość może stworzyć trwałe więzi narodowej solidarności. 
Tylko równość może zagwarantować jednostce jej prawdziwe przywileje i określić 
zobowiązania”714. O odmienności grupy zadecydował jej skład: skupiała wyższych 
urzędników administracji państwowej. Stowarzyszenie miało charakter elitarny. Ze-
brania i zaciąg w jego szeregi odbywały się zgodnie z rytuałem wzorowanym na 
europejskich lożach masońskich. Abrahamian stwierdził wręcz, że hasła Dżāme’-je 
Ādamijat zostały sformułowane w taki sposób, aby zapewnić członkom stowarzysze-
nia możliwie najbardziej wpływową pozycję w ówczesnych realiach Iranu715. 

w Iranie nie było jeszcze rozwiniętego przemysłu i idee marksistowskie, zapożyczone od rosyjskich kółek 
rewolucyjnych, ograniczały się do wątku antyfeudalnego. Por. R.F.C. Bagley, New light on the Iranian 
constitutional movement, s. 60.

712 Charakterystyka organizacji – patrz niżej.
713 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 77.
714 F. Ādamijat, Fekr-e āzādi wa moqadame-je nohzat-e maszrutijat-e Irān (Wolna myśl i początki 

ruchu konstytucyjnego w Iranie), Tehrān 1961, s. 206–217. Cyt. za: E. Abrahamian, Iran between two 
revolutions, s. 77.

715 „żądanie równości wobec prawa przemawiało do niechęci niższych rangą urzędników wobec 
dziedziczonych przywilejów, koncepcja inżynierii społecznej obiecywała im istotną rolę w procesach 
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Komite-je Enqelāb (Komitet Rewolucyjny) – organizacja założona w Teheranie – 
odbył pierwsze posiedzenie 28 maja 1904 roku i działał przez cały okres rewolucji716. 
„W maju 1904 roku pięćdziesięciu siedmiu postępowych myślicieli, którzy działali 
w Bibliotece Narodowej (Ketābchāne-je Melli), zostało zaproszonych na tajne po-
siedzenie na przedmieściach Teheranu i tam utworzyli Komitet Rewolucyjny. Malek 
al-Motakallemin i Dżamal ad-Din Wā’ez wygłosili na tym posiedzeniu mowy. Więk-
szość obecnych zgodziła się, że despotyczne rządy powinny ustąpić miejsca rządom 
demokratycznym”717. W skład Komitetu Rewolucyjnego weszło 57 członków, a li-
derem został jego założyciel Malek al-Motakallemin. Skład społeczny organizacji 
był niejednolity – w Komitecie Rewolucyjnym znalazło się piętnastu urzędników 
państwowych, ośmiu nauczycieli, czterech pisarzy, lekarz, czternastu duchownych, 
którzy orientowali się w nowoczesnych naukach, szef plemienia, trzech kupców, 
czterech rzemieślników718. 

Wszyscy byli zaznajomieni z zachodnią cywilizacją przez studia w Dār al-Fonun, albo 
przez studiowanie języków europejskich, czytanie ostatnich przekładów, wpływ al-
-Afqāniego lub Malkom-chāna. Wielu z tych pięćdziesięciu siedmiu było w wieku 30–40 
lat. Trzech z nich urodziło się w rodzinach arystokracji kadżarskiej, dwudziestu jeden 
– w rodzinach ulemów, siedmiu pochodziło z rodzin urzędników państwowych, a ośmiu 
– z rodzin bazarowych. Dwóch było zaratusztrianami, jeden był liderem zakonu Ne’mati, 
przynajmniej pięciu należało do azalitów a innych konserwatywny kler podejrzewał 
o „wolnomyślicielstwo”719.

 Oprócz Maleka al-Motakallemina w Komitecie Rewolucyjnym działali: sej-
jed Dżamal ad-Din Esfahāni – porywający kaznodzieja i zwolennik sekularyzacji, 
obrońca konstytucji, Mirzā Jahjā Doulatābādi – również zwolennik konstytucji 
i działacz na rzecz wprowadzenia w Iranie świeckiego systemu kształcenia, Ali qoli-
-chān Sardār As’ad Bachtiari – założył świecką szkołę w Isfahanie, aby propagować 
porządek konstytucyjny i szerzyć poglądy o konieczności obalenia despotyzmu720. 
W Komitecie działali także dwaj bracia: Jahjā Mirzā i Solejman Mirzā. Wywodzili 
się z rodziny arystokratycznej i znali naukę europejską, a tradycje zgłębiania za-
chodniej cywilizacji przez przedsięwzięcia o charakterze naukowym były w rodzi-
nie przekazywane z pokolenia na pokolenie: od przodka, który był jednym z synów 
Fath Alego Szacha i napisał Tārich-e nou (Nowa historia), przez dziadka – tłumacza 
powieści Aleksandra Dumasa i wuja tłumaczącego komentarze Eugeniusza Sue na 
temat społeczeństwa. Zainteresowania braci przesunęły się z dziedziny literatury do 
nauk politycznych: Solejman Mirzā podziwiał Comte’a, Jakuba Rousseau i Saint-

rozwoju narodowego, nadzieja na wolność jednostki była wyrazem pragnienia zabezpieczenia osoby przed 
arbitralnymi decyzjami”. Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 77.

716 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 65.
717 Tamże.
718 E. Abrahamian, Iran between two rewolutions, s. 78.
719 Tamże.
720 Tamże, s. 79.
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-Simona, a Jahjā Mirzā należał do Dżāme’-je Ādamijat, którego ideową podbudowę 
omówiliśmy wcześniej721. 

Na pierwszym posiedzeniu stowarzyszenia ustalono, że należy drukować tajne 
broszury, głoszące konieczność reform społecznych i politycznych oraz ustanowie-
nia władzy prawodawczej w stylu europejskim722. Radykalizm stowarzyszenia wyra-
żał się zarówno w sformułowaniach o konieczności „obalenia despotyzmu” i zapro-
wadzenia „porządku prawa i sprawiedliwości”, jak też w proponowanych metodach 
działania: wykorzystaniu animozji i rywalizacji politycznej, które miały miejsce 
w środowisku dworskim oraz wśród duchownych, między mniej i bardziej konserwa-
tywnymi ugrupowaniami723. Stowarzyszenie miało charakter świecki, jednak Malek 
al-Motakallemin zdawał sobie sprawę z siły wpływów duchowieństwa szyickiego na 
najniższe warstwy społeczeństwa, dlatego też program polityczny Komitetu Rewo-
lucyjnego został sformułowany w taki sposób, aby nie zrazić do niego postępowych 
modżtahedów i ulemów. Wysiłki stowarzyszenia zmierzały ku przyciągnięciu w swo-
je szeregi jak największej liczby wpływowych osób: generałów kadżarskich, ulemów 
(również tych, przebywających w Nadżafi e) i dyplomatów724.

Andżoman-e Machfi  (Tajne Towarzystwo) założył Nāzem al-Eslām Kermāni, 
w lutym 1905 roku725. Utworzenie stowarzyszenia i jego działalność stymulowała 
obawa przed wchłonięciem cywilizacji islamskiej przez Zachód: Kermāni opowia-
dał, że spotkał Tabātabāiego, który ostrzegł go, że nie minie dużo czasu, gdy kraj zo-
stanie utracony a muzułmanie stłamszeni przez obcych726. Andżoman-e Machfi  miał 
podobne cele jak wcześniej protest tytoniowy i był wymierzony zarówno przeciwko 
wewnętrznemu rozkładowi, jak i wpływom zewnętrznym, miał charakter narodowy 
i islamski727. Na pierwszym spotkaniu został spisany kodeks postępowania składający 
się z 18 artykułów. Członkowie złożyli przysięgę na Koran, że będą przestrzegać za-
sad tajności oraz okazywać szacunek ulemom, odmawiać modlitwy na końcu każde-
go spotkania i uznają Mahdiego za jedynego prawdziwego obrońcę społeczeństwa728. 
W ten sposób potwierdzono religijny charakter stowarzyszenia. Taki właśnie charak-
ter, jak i ostateczny cel działania Tajnego Towarzystwa – ustanowienie państwa pra-
wa opartego na zasadach szariatu, potwierdził później Kermāni słowami: „Państwo 
konstytucyjne, to znaczy państwo zgodne z szariatem”729. W punktach od drugiego 
do piątego kodeksu znalazły się postulaty o równości w organizacji przedstawicieli 
różnych religii: muzułmanów, zaratusztrian, Żydów i chrześcijan (pominięto babi-

721 Tamże.
722 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 65.
723 E. Abrahamian, Iran between two rewolutions, s. 78.
724 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 65.
725 „Nazwał się tak dlatego, że był pod bezpośrednim wpływem rewolucji rosyjskiej 1905 roku”. 

Por. tamże, s. 66.
726 K.S. Lambton, Irān asr-e Qādżār, s. 299.
727 Tamże.
728 E. Abrahamian, Iran between two rewolutions, s. 80.
729 „Āqā-je man, doulat-e maszrute ja’ni doulat-e maszru’e”. Cyt. za: Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je 

Irān 1906–1911, s. 68.
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tów-azalitów i bahaistów)730. Pragmatyzm członków wyraził się w dalszych pozy-
cjach listy, w których domagali się oni „narodowego kodeksu prawnego i utworzenia 
adālatchāne (domu sprawiedliwości), przeprowadzenia spisu rolnego, uporządko-
wanej struktury podatkowej, reform wojskowych, zasad mianowania i odwoływania 
namiestników prowincji, reorganizacji ceł, ograniczenia władzy administracji pań-
stwowej, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie płac rządu i wprowadzenia w ży-
cie świętego prawa szariatu”731. Po sformułowaniu programu Andżoman-e Machfi  
nawiązał kontakt z dwoma wpływowymi modżtahedami: sejjedem Abdallāhem 
Behbahānim i sejjedem Mohammadem Tabātabāim. Utrzymywał też bliskie związki 
z radykalnymi działaczami Malekiem al-Motakalleminem oraz sejjedem Dżamal ad-
Dinem Wā’ezem732.

Andżoman-e Ochowwat (Związek Braterstwa)733 – ofi cjalnie nie był stowarzy-
szeniem o charakterze politycznym, jednak wielu spośród jego członków zajmowało 
wysokie stanowiska przy dworze, a w czasie Rewolucji Konstytucyjnej aktywnie włą-
czyło się w działania polityczne. Ofi cjalnie został założony w roku 1899 przez Mirzę 
Alego-chāna Zahira ad-Doulego i stawiał sobie za cel szerzenie ideałów równości 
i braterstwa. Związek był wzorowany na porządku lóż masońskich. Jego korzenie 
sięgały również do zakonu sufi ckiego działającego w latach 1835–1899 pod prze-
wodnictwem Mirzy Mohammada Hasana Esfahāniego. Sam Mirzā Ali-chān Zahir ad-
Doule, posiadając wpływy na dworze, poślubił siostrę szacha i miał poparcie premiera 
Mirzy Alego Asqar-chāna Amira as-Soltāna – zdołał uzyskać ofi cjalny dekret szacha, 
który zezwalał na działalność stowarzyszenia od dnia 19 grudnia 1899. Spotkania 
Andżoman-e Ochowwat odbywały się w rezydencji Zahira ad-Doulego, a założyciel 
sam wybrał członków spośród ludzi znanych z prawości i reformatorskich dążeń734. 

Pewne wyobrażenie o działalności stowarzyszenia dają następujące wydarze-
nia735: kiedy w 1901 roku większość miasta Āmol spłonęła, fundusze zebrane przez 
Związek Braterstwa pozwoliły na jego odbudowę. W roku 1909 kiedy Mohammad 
Ali Szach poniósł klęskę w starciu z „nacjonalistami”, bractwo zorganizowało ob-
chody zwycięstwa (Dżaszn-e nosrat-e melli) w najbardziej zrujnowanej części kwa-
tery głównej, zaś zgromadzone pieniądze przeznaczono na pomoc dla rodzin, któ-
re ucierpiały dla konstytucji. Trzecim znaczącym wydarzeniem było wystawienie 
sztuki o charakterze politycznym – fundusze ponownie przeznaczono na cele do-
broczynne. Działalność charytatywna dotąd była domeną duchowieństwa szyickie-
go. Andżoman-e Ochowwat, podejmując akcje gromadzenia funduszy i wspierania 
najbardziej potrzebujących, dawał wyraz możliwościom działania dla dobra pub-

730 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 67.
731 E. Abrahamian, Iran between two rewolutions, s. 80.
732 Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 66.
733 A. Anwār, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 88, hasło: anjoman-e okowwat.
734 Według informacji encyklopedycznych wielu z nich należało do loży masońskiej Bidāri-je Irān 

(Przebudzenie Iranu), a liczba członków stowarzyszenia – 110 osób – nie była przypadkowa, lecz miała 
związek z wartością liczbową imienia Ali. Por. A. Anwār, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 88, hasło: 
anjoman-e okowwat.

735 Por. A. Anwār, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 88–89, hasło: anjoman-e okowwat.
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licznego z pominięciem duchowieństwa. Rokrocznie andżoman świętował urodziny 
Imama ‘Alego b. Abu Tāleba. Przyjęcie odbywało się w ogromnym ogrodzie i mogli 
w nim uczestniczyć wszyscy bez względu na stan zamożności czy pozycję społeczną. 
Uroczystość rozpoczynało odśpiewanie pieśni andżomanu i wystawienie sztuk zna-
nych ówczesnych mistrzów.

Na podstawie powyższych przykładów można wywnioskować, że działalność sto-
warzyszenia miała charakter praktyczny, wyrażała się w konkretnych czynach. Miały 
one apelować do szerszych rzesz społeczeństwa – ubogich warstw. Z Andżoman-e 
Ochowwat wiążą się nazwy trzech czasopism: wydawanego w Teheranie dwutygo-
dnika „Madżmu’e-je achlāq” – miał on emblemat stowarzyszenia na tytułowej stro-
nie, zawierał deklarację celów etycznych i moralnych oraz apele o samodoskonalenie 
czytelników, teksty historyczne, religijne, sufi ckie i poezję (był wydawany w ciągu 
roku 1905, wyszło 18 numerów); tygodnik w Szirazie (1908–1009, pięć numerów) 
oraz miesięcznik w Kermanszāch (1928–1929)736. Jak wiele innych czasopism okre-
su konstytucyjnego te również były efemerydami i nie wywarły dużego wpływu na 
wydarzenia społeczno-polityczne.

Przy omawianiu roli stowarzyszeń w kształtowaniu się perskiej inteligencji oraz 
jej roli w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Iranu warto wspomnieć 
o Andżoman-e Sa’ādat (Stowarzyszenie Szczęścia), który działał w Stambule i był 
poświęcony popieraniu perskiej konstytucji w latach 1909–1912737. Początki działal-
ności tego związku badacze łączą z przekazaniem w czerwcu 1908 roku informacji 
do Europy o wydarzeniach w Iranie, związanych z walką o konstytucję, zbombardo-
waniem i likwidacją Pierwszego Madżlesu przez szacha. W październiku tego same-
go roku stowarzyszenie wysłało do Edwarda G. Browne’a telegram informujący go, 
że zagraniczni poddani nie są nękani przez konstytucjonalistów w Tabrizie a pogłos-
ki tego typu pochodzą od Rosjan738. Andżoman-e Sa’ādat utrzymywał bliskie kon-
takty z prokonstytucyjnymi modżtahedami w Nadżafi e, między innymi z szejchem 
Abdallāhem Māzanderanim i mułłą Mohammadem Kāzemem Chorāsānim oraz 
drukował liczne, wydawane przez nich fatwy popierające konstytucję. Interwencja 
Rosjan w Tabrizie spowodowała intensyfi kację działań stowarzyszenia. Na przeło-
mie lat 1911/1912 związek wysłał do Browne’a kilka telegramów, informujących 
o działaniach Rosjan w Teheranie, których kulminację stanowiło powieszenie ośmiu 
czołowych przedstawicieli ruchu konstytucyjnego.

Charakter andżomanów, zwłaszcza tych, które miały w swoim programie rady-
kalne przemiany społeczne, zmieniał się wraz z kolejnymi fazami rewolucji. Sto-
warzyszenia miały luźne ramy organizacyjne i często ewoluowały od negatywnego 
nastawienia wobec duchownych do postawy, która cechowała się pragmatyzmem, 
jasno wytyczonymi celami politycznymi i dążeniami do zaktywizowania jak najszer-
szych kręgów społeczeństwa. Przykładem takiej ewolucji był Andżoman-e Machfi , 

736 Tamże, vol. 2, s. 89, hasło: anjoman-e okowwat.
737 Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān..., s. 299.
738 E.G. Browne, The Persian Revolution of 1905–1909, Cambridge 1910, s. 252–253.



169

który rozwiązano w styczniu roku 1906 po powrocie ulemów z pierwszego bastu 
w mauzoleum Abdolazim739. 

Z andżomanów o charakterze rewolucyjnym przetrwały jedynie organizacje naj-
potężniejsze, które miały stabilną podbudowę ideową. Ich zakres ideowy był zróż-
nicowany: od postaw radykalnych jak w przypadku Komite-je Enqelāb czy Andżo-
man-e Tabriz, przez umiarkowane Andżoman-e Machfi  i Dżāme’-je Ādamijat do 
konserwatywnych i reakcyjnych typu Andżoman-e Eslāmije, pod auspicjami szejcha 
Fazlallāha Nuriego i ulemów przeciwnych konstytucji.

W niektórych z istniejących stowarzyszeń zaznaczył się wyraźny dualizm, wy-
nikający z połączenia świętego i świeckiego. Przykładem takiego współistnienia 
wykluczających się pod względem swojej istoty elementów było stowarzyszenie 
Szerkat-e Eslāmi (Towarzystwo Islamskie – założone w 1898). Wzorowane na euro-
pejskich towarzystwach handlowych, działało w Isfahanie przy poparciu namiestnika 
prowincji, kadżarskiego księcia Zil as-Soltān oraz szyickich duchownych. Podsta-
wowym celem towarzystwa była ochrona irańskich kupców i ich interesów przed 
konkurencją ze strony rosyjskich i brytyjskich towarzystw handlowych. Założyciel 
Szerkat-e Eslāmi Mohammad Hosejn Kāzeruni z Isfahanu, dla zapewnienia towarzy-
stwu komercyjnego sukcesu postarał się o poparcie szyickich duchownych – w tym 
najsłynniejszych kaznodziejów: Dżamal ad-Dina Wā’eza i Maleka al-Motakallemina 
– którzy reklamowali kompanię z ambon (menbar) w meczetach w Szirazie, Tabrizie 
oraz Isfahanie, głosząc, iż jest to „święte przedsięwzięcie, zainicjowane, aby walczyć 
z ekonomiczną penetracją [Iranu M.A.] przez obcych, chronić honor Islamu i za-
pewnić narodowy rozwój”740. Dżamal ad-Din przekonywał, że „służyć tej kompani 
to służyć islamowi (...) i jej zyski handlowe tworzą zyski dla islamu”, a niektórzy 
duchowni wydawali fatwy na korzyść Szerkat-e Eslāmi741.

Z przytoczonego wyżej ogólnego omówienia andżomanów w Iranie na przeło-
mie wieków XIX i XX, w przededniu Rewolucji Konstytucyjnej oraz w trakcie prac 
Pierwszego Madżlesu wypływają następujące wnioski: 1. w interesującym dla nas 
okresie kształtowania się perskiej inteligencji istniały co najmniej cztery rodzaje 
andżomanów: naukowe (Andżoman-e Ma’āref), polityczne (Andżoman-e Machfi , 
Edżtemā’ijune Āmijun), o charakterze religijno-fi lozofi cznym (Andżoman-e Ochow-
wat), stowarzyszenia zawodowe (Szerkat-e Eslāmi742, Andżoman-e Asnāf743); 2. istot-
ne znaczenie miały andżomany o charakterze naukowym i politycznym, chociaż te 
pierwsze były bardziej umiarkowane w działaniach, podczas gdy drugie – bardziej 
radykalne; 3. ze względu na luźny charakter organizacyjny większość andżomanów 

739 M. Bayat, Encyclopaedia Iranica, vol. 2, s. 79, hasło: anjoman.
740 M. Bayat, The cultural implications of the Constitutional Revolution, s. 71.
741 Tamże.
742 Został założony w w Isfahanie przez grupę kupców, którzy postawili sobie za cel ochronę rodzime-

go handlu przez promowanie rodzimego przemysłu tekstylnego i ochronę tradycyjnych manufaktur. Por. 
E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 75. 

743 Asnāf – rzemieślniczy. Andżoman-e Asnāf (Stowarzyszenie Rzemieślników) pojawiło się w Te-
heranie krótko po ogłoszeniu wyborów do Pierwszego Madżlesu, miało prokonstytucyjny charakter. Por. 
E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 86.
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nie miała decydującego wpływu na przebieg wydarzeń w Iranie, chociaż wszystkie 
sprzyjały aktywizacji społeczeństwa; 4. andżomany odzwierciedlały obce wpływy 
kulturowe – na przykład rosyjskie, chociaż – oczywiście – nie były to jedyne źródła, 
z których czerpały wzory dla form organizacyjnych i tworzonych programów; 5. te 
stowarzyszenia, którym udało się stworzyć stabilną podbudowę ideową i zjedno-
czyć mniejsze pokrewne grupy określiły charakter przemian społeczno-politycznych 
i zdeterminowały kierunki ewolucji inteligencji.

b. Prasa

Narodziny perskiej prasy opozycyjnej wiążą się z ostatnim dwudziestopięcioleciem 
wieku XIX – okresem „przebudzenia Persji”744. Istniały już wcześniej tytuły, ta-
kie jak: „Ruznāme-je waqāje-je ettefāqije” (Gazeta Bieżących Wydarzeń, 1851)745, 
„Ruznāme-je Doulati” (Gazeta Państwowa), „Ruznāme-je Elmi” (Gazeta Naukowa, 
1863), „Ruznāme-je Mellati” (Gazeta Narodowa, 1866)746 – były to gazety rządowe 
i zawierały głównie informacje dotyczące życia dworu.

Wolne słowo nie mogło rozbrzmiewać w Iranie Kadżarów ze względu na cenzu-
rę, dlatego też intelektualiści opozycyjni wobec polityki rządu wypowiadali swoje 
poglądy na łamach czasopism emigracyjnych, takich jak: „Achtar” (Gwiazda, 1875) 
w Stambule, „Qānun” (Prawo, 1890) w Londynie, „Habl al-Matin” (Mocna Więź, 
1893/1894) w Kalkucie. Gazety miały różny profi l i były skierowane do różnych 
grup odbiorców, chociaż poruszały wspólne wszystkim problemy. „Habl al-Matin” 
wydawana przez sejjeda Dżamāl ad-Dina Kāszāniego Madżd al-Eslām cieszyła się 
największym wpływem w kręgach postępowego duchowieństwa747. W Kairze wy-
chodziła od roku 1892/1893 gazeta „Hekmat” (Wiedza)748, redagowana przez Mirzę 
Mahdiego Tabriziego749, a w roku 1898/99 rozpoczęło swoją działalność czasopismo 
„Sorajja” (Plejady) wychodzące z inicjatywy sejjeda Faradżallāha Kāszāniego oraz 
„Parwaresz” (Wychowanie) Mirzy Alego Mohammad-chāna. 

Problematyka prasy jako narzędzia inteligencji powinna być rozpatrywana z jed-
nej strony przez pryzmat jej opozycyjności wobec władzy Kadżarów – nie bez powo-
du znalazła się „na wygnaniu”, z drugiej strony natomiast – jako zjawisko wpisujące 
się w szerszy nurt przemian, jakim podlegała cała kultura Persji przełomu wieków 
XIX i XX. Czasopisma emigracyjne odzwierciedliły główne tendencje perskiej in-
teligencji w jej przedrewolucyjnym okresie: radykalno-liberalną Malkom-chāna 

744 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 17.
745 Założona w 1851 roku przez Mirzę Taqi-chāna Amir Kabira, w 1860–1861 zmieniła redaktora 

– został nim Mirzā Abu al-Hasan-chān Qaffari – i tytuł na „Ruznāme-je-Doulat-e Olije-je Irān” (Gazeta 
Wspaniałego Państwa Iranu); po śmierci Qaffariego w 1871 roku redaktorem został Mohammad Hassan-
chān E’temād as-Soltān i nazwa gazety zmieniła się ponownie – na „Irān”. Por. К. Чайкин, Краткий 
очерк новейшей персидской литературы, s. 14–15.

746 Te trzy tytuły wydawano w Dār al-Fonun, a redaktorem był książę Ali-qoli Mirzā E’tezād as-Soltan. 
Por. К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 15.

747 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 33.
748 Hekmat – wiedza, mądrość. Por. Персидско-русский словарь, t. 1, s. 513.
749 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 34.



171

(„Qānun”)750, panislamską („Habl al-Matin”), umiarkowaną („Achtar”, „Parwaresz”, 
„Sorajja”)751. Wymienione tytuły przygotowały grunt dla czasopiśmiennictwa okresu 
maszrute.

Pierwszą gazetą, która pojawiła się po ogłoszeniu konstytucji i otwarciu parla-
mentu była „Madżles” (Parlament) – pierwszy numer wyszedł 25 listopada 1906 
roku w Teheranie: Gazeta „Madżles” (1906–1908), ofi cjalny organ parlamentu, od-
zwierciedlała razem z innymi towarzyszącymi gazetami wewnętrzne dyskusje w par-
lamencie752. Wydawcą został Mohammad Sādeq Tabātabāi, który przed rewolucją był 
perskim posłem w Turcji, a funkcję redaktora naczelnego pełnił Adib al-Mamālek 
– wybitny poeta i dziennikarz753. Na łamach pisma pojawiały się sprawozdania z po-
siedzeń parlamentu. W dziale literackim drukował swoje wiersze Adib al-Mamālek. 
Czajkin zauważył, że gazeta miała wyjątkowo duży zasięg i była czytana nie tylko 
w Teheranie, lecz także na prowincji, gdzie uznawano ją za ofi cjalny organ parlamen-
tu. Przywoływany badacz oszacował nakład czasopisma na 10 tysięcy egzemplarzy, 
co w jego ocenie stanowiło ogromną, jak na owe czasy, liczbę754. Przewrót 23 czerw-
ca 1908 roku położył kres działalności gazety. Została wznowiona ponad rok później 
– w lipcu 1909 roku – pod redakcją szejcha Jahji Kāszāniego, jednak nie odzyskała 
już poprzedniej popularności. Ostatecznie zamknięto ją po rozwiązaniu Drugiego 
Madżlesu pod koniec 1911 roku. 

Gazeta codzienna „Tamaddon” (Cywilizacja) zaczęła wychodzić 1 lutego 1907 
roku. Redaktorem był Modabber al-Mamālek, seminarzysta wykształcony w Isfaha-
nie. Po reakcyjnym przewrocie Mohammada Alego Szacha, Modabber al-Mamālek 
uciekł do Indii i tam w Bombaju kontynuował pracę wydawniczą. Z Indii przeniósł 
się do Stambułu, a kiedy w 1909 roku wznowiono prace madżlesu, wrócił do Persji 
i wydawał „Tamaddon” w Raszcie. Po wkroczeniu wojsk rewolucyjnych do Tehe-
ranu Modabber al-Mamālek skorzystał z okazji, żeby wznowić wydawanie gazety 
w stolicy i działał aż do 1912 roku.

750 „W gazecie (...) domagał się racjonalnego, skodyfi kowanego prawa, a przy jednej okazji także 
wprowadzenia konstytucji. Atakował też wieloletniego premiera a i szachowi nie szczędził słów krytyki”. 
Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 174. Użycie przez nas wzajemnie wykluczających się pojęć rady-
kalizmu i liberalizmu w odniesieniu do Malkom-chāna można objaśnić faktem, że żądania i charakter 
proponowanych przez myśliciela rozwiązań były radykalne, natomiast narzędzia do ich realizacji – nie. 
Malkom-chān wierzył, że nie trzeba burzyć istniejącego porządku państwowego, wystarczy go przekształcić 
poprzez wprowadzenie skodyfi kowanego prawa.

751 Por. N. Keddie, Współczesny Iran, s. 174.
752 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 95.
753 Ādab al-Mamalek Mirzā Sādeq-chan Qāem Maqām Farāhāni urodzony w 1861 roku, w niecałe 

trzydzieści lat później uzyskał tytuł „księcia poetów” (Amir asz-Szo’arā) na dworze przyszłego szacha 
– wówczas namiestnika Tabrizu – Mozaffar ad-Dina. W 1898 roku zaczął wydawać w Tabrizie gazetę 
„Adab”; w 1900 roku przybył do Meszhedu i tu kontynuował działalność wydawniczą, w 1903 roku miesz-
kał w Teheranie i redagował ofi cjalną, rządową gazetę „Irān-e Soltāni” a jednocześnie wydawał „Adab”. 
Z Teheranu pojechał do Baku, gdzie w roku 1905/1906 prowadził perski dział wydawanej w językach 
tureckim i perskim gazety „Erszād”. Po ogłoszeniu konstytucji wrócił do Teheranu. Por. К. Чайкин, 
Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 24–25.

754 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 41.
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W marcu 1907 roku brat założyciela kalkuckiej „Habl al-Matin”, sejjed Hasan 
Kāszāni, zaczął wydawać w Teheranie czasopismo pod tym samym tytułem. Według 
Āfāri teherańska „Habl al-Matin” była najbardziej wpływową gazetą w latach 1907–
–1908755. Szatę grafi czną gazety, wysoki poziom drukowanych artykułów, zwłaszcza 
pióra samego szejcha Jahji Kāszāniego, pozytywnie ocenił Ahmad Kasrawi, pod-
kreślając, że była to pierwsza w Iranie gazeta codzienna756. Można wnioskować, że 
czerpała z doświadczenia swojej „starszej siostry” – kalkuckiej „Habl al-Matin”, po-
nieważ „wyróżniała się dojrzałością polityczną, a jej artykuły, poświęcone angielsko-
-rosyjskiemu paktowi z roku 1907 w trafny sposób demaskowały kulisy tego za-
maskowanego rozbioru Persji”757. Powstał cały cykl artykułów, w których zostały 
opisane konsekwencje przegranej wojny rosyjsko-japońskiej i rewolucji 1905 roku, 
zmiany w układzie sił między mocarstwami na arenie międzynarodowej i pakt, który 
pozwolił tym mocarstwom zaspokoić własne interesy kosztem najsłabszego państwa 
w regionie: Persji758. Gazeta przestała wychodzić po przewrocie Mohammada Ale-
go Szacha, wydawca uciekł na Kaukaz. Wrócił gdy wznowiono prace madżlesu, ale 
i tym razem działalność wydawnicza nie trwała długo, ponieważ decyzją rządu kon-
stytucyjnego czasopismo zamknięto, a Kāszāniego skazano na więzienie. Powodem 
był zamieszczony na łamach gazety artykuł, który gloryfi kował przedislamską Per-
sję, określając Arabów mianem „pożeraczy jaszczurek” (zapożyczonym z Szahnāme 
Ferdousiego). W zastosowanym sformułowaniu parlament dopatrzył się obrazy reli-
gii i wymierzył surową karę759.

W październiku 1907 roku powstała gazeta „Mosāwāt” (Równość), na której cze-
le stanęli sejjed Abd ar-Rahim Chalchāli i sejjed Mohammad Rezā Szirāzi. Szirāzi 
później przybrał przydomek Mosāwāt. W czasie przewrotu Mohammada Alego Sza-
cha uciekł na Kaukaz, a później do Tabrizu, gdzie w czasie powstania w obronie 
konstytucji i oblężenia miasta wydawał swoją gazetę. Został wybrany do Drugiego 
Madżlesu jako reprezentant Tabrizu.

Prawie równocześnie z „Mosāwāt” zaczęła wychodzić „Al-Dżamāl”, drukująca 
przemowy popularnego sejjeda Dżamāl ad-Dina Esfahāniego i „Ruh al-Qods” (Duch 
Świętości)760. Była uznawana za jedną z najbardziej radykalnych gazet okresu rewo-
lucji; na jej łamach drukowano artykuły wyrażające sprzeciw wobec despotyzmu, 
a szczególnie wobec osoby Mohammada Alego Szacha761. Jej redaktor Soltān al-
-Olamā Chorāsāni, człowiek zdecydowany i bezkompromisowy wziął czynny udział 
w obronie madżlesu przed wojskami szacha, za co został aresztowany i stracony. 

755 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 156.
756 Por. S. Hāszemi, Tārich-e dżarā’ed-o-madżallāt-e Irān (Historia gazet i czasopism w Iranie), 

Esfahān 1328 (1950), s. 209.
757 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 42.
758 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 177.
759 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 43.
760 Qod(o)s – „świętość, uświęcenie, boskość”. Por. Персидско-русский словарь, ред. Ю.А. 

Рубинчик, t. 2, s. 260.
761 S. Hāszemi, Tārich-e dżarā’ed-o-madżallāt-e Irān (Historia gazet i czasopism w Iranie), „Czāpchāne 

rāhnedżāt”, Esfahān 1328 (1950), s. 323.
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O radykalnym ukierunkowaniu gazety świadczył artykuł, w którym szachowi nie-
dwuznacznie dano do zrozumienia, że może go spotkać los francuskiego króla Lu-
dwika XVI762. Āfāri zwróciła uwagę na radykalny charakter wymienionych wyżej 
gazet: teherańskiej „Habl al-Matin”, „Ruh al-Qods”, „Mosāwāt” oraz „Sur-e Esrāfi l” 
(Trąba Serafi ma = Trąba Sądnego Dnia – 30 maja 1907)763.

„Sur-e Esrāfi l” wykroczyła poza okres rewolucji i objęła swoim wpływem także 
późniejszą literaturę764. Wśród wybitnych postaci związanych z tym tygodnikiem na-
leży wymienić wydawców: Mirzę Dżahāngir-chāna Szirāziego i Mirzę Qāsem-chāna 
Tabriziego, oraz współpracownika Mirzę Alego Akbara Qazwiniego, który pisał pod 
pseudonimami Dahow i Dehchodā, a obecnie jest znany właśnie pod nazwiskiem 
Dehchodā765. Czajkin scharakteryzował „Sur-e Esrāfi l” następująco: 

Nie znajdujemy tu ani kroniki zdarzeń, ani telegramów, ani sprawozdań z posiedzeń par-
lamentu. Polityczna część czasopisma składa się z artykułów na temat „problemów dnia”, 
reakcji na zdarzenia, które niesie rzeczywistość i ostrej krytyki rządu, dążącego –  w oso-
bach pojedynczych przedstawicieli – do ugody z szachem, kamarylą i reakcjonistami. 
Gazeta nieustannie demaskuje wszelkie próby zdrady, rozkradania i straszliwe zło Persji 
– umowy z obcymi poselstwami766. 

Na łamach gazety drukowano interesujące materiały, związane z historią ruchu 
wyzwolenia Persji spod obcej dominacji, protokoły dotyczące zabójstwa Nāser ad-Din 
Szacha, przemówienia wybitnych oratorów. Obok działu politycznego gazeta prowa-
dziła dział literacki, zatytułowany Czarand-Parand (Różne Różności). Zamieszczone 
tutaj artykuły satyryczne pióra Mirzy Alego Akbara Qazwiniego (Dehchodā) były pi-
sane prostym językiem, odzwierciedlały dar obserwacyjny autora i umiejętność prze-
kazania niuansów w zachowaniu portretowanych postaci, ich charakterystycznych 
cech. Pomimo pozornej prostoty stylu i żartobliwego języka, poruszane tematy należy 
uznać za poważne: Dehchodā wyśmiewał skąpstwo, piętnował zdradę i kłamstwo767.

Warto również wspomnieć o gazecie „Te’ātr” (Teatr – 5 maja 1908 roku)768, która 
odzwierciedliła wydarzenia z czasów Pierwszego i Drugiego Madżlesu. Wychodziła 
raz na dwa tygodnie, była redagowana przez Mirzę Rezę-chāna Tabātabāiego. Na jej 
treść składał się szereg scen, utrzymanych w konwencji scenicznej, które prezento-
wały despotyczny ucisk i metody rządzenia kadżarskich namiestników prowincji769. 

762 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 44.
763 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 175.
764 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 44.
765 Tamże.
766 Tamże, s. 45.
767 Browne zwrócił uwagę na zupełnie nowy kierunek satyry, który wyznaczył temu gatunkowi 

Dehchodā. Przykłady oraz przekłady dwóch tekstów zob. E.G. Browne, A History of Persian Literature, 
s. 469–482.

768 W nawiasach obok polskich tytułów podaję daty wypuszczenia pierwszego numeru jednej i drugiej 
gazety.

769 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 44.
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W drugim okresie maszrute (od lipca 1909 do grudnia 1911) ważnym czasopis-
mem było wychodzące w Teheranie „Irān-e Nou” (Nowy Iran). Nominalnym wy-
dawcą i właścicielem gazety był sejjed Mohammad Szabestari – dotąd redaktor 
wychodzących w Tabrizie „Al-Hadid”770 i „Modżāhed” (Bojownik)771, natomiast 
rzeczywistym liderem czasopisma był Mohammad Amin Rasulzāde Badkubāi772. 
Pomoc fi nansowa pochodziła od zamieszkałego w Teheranie Ormianina Bazila773. 
Gazeta była organem Partii Demokratycznej i stąd można wnioskować o jej rady-
kalnym charakterze. Celem krytyki były przede wszystkim nieprawości, jakich do-
puszczali się Rosjanie wobec Iranu: bezlitosna eksploatacja i tajne układy z Wielką 
Brytanią. W artykułach pojawiały się tematy, które stanowiły rozwinięcie głównych 
punktów programu Partii Demokratycznej: dziennikarze podkreślali znaczenie wal-
ki z despotyzmem i klasami posiadającymi774, ostrzegali przed wspomnianym przez 
nas wyżej porozumieniem rosyjsko-brytyjskim i jego konsekwencjami dla Iranu, 
podkreślali korzyści płynące z postępu technicznego, sekularyzacji i industrializacji 
oraz popierali polityczną centralizację i zjednoczenie narodu775. Gazeta „Irān-e Nou” 
skupiała wielu znanych działaczy okresu maszrute: sam Rasulzāde pisał pod pseudo-
nimem „Nisz” (Żądło), w ramach gazety działał Chajdar-chān Amul-qoli – przyszły 
założyciel partii Adālat (Sprawiedliwość), która następnie przekształciła się w Irań-
ską Partię Komunistyczną. Z powodu swojego radykalnego charakteru gazeta była 
obiektem prześladowań ze strony ofi cjalnych grup rządzących. Wychodziła do 1910 
roku. Została zamknięta z powodu trudności fi nansowych. Kilka miesięcy później 
wznowiła działalność, tym razem już jako ofi cjalny organ demokratów – wydawcą 
został sejjed Mahdi Afdżāi776. Prześladowania członków redakcji gazety nasilały się: 
wskutek nalegań poselstwa rosyjskiego Rasulzāde został wydalony z Teheranu pod 
koniec maja 1911 roku, a w sierpniu ofi cjalne władze zamknęły gazetę. Próby wzno-
wienia działalności czasopisma pod zmienionymi tytułami „Irān-e Nowin” (Nowy 

770 Gazeta przedrewolucyjna. Po rewolucji została przemianowana na „Adālat”. Jej wydawca w 1908 
roku został ukarany chłostą za ostrą krytykę jednego z wysoko postawionych duchownych z Nadżafu. 
Musiał opuścić Tabriz. Udał się do Teheranu. Por. К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской 
литературы, s. 49. Słowo „hadid” znaczy „1. ostry, mocny; 2. gorący, zapalczywy”; por. Персидско-
-русский словарь, ред. Ю.А. Рубинчик, t. 1, s. 495.

771 Wychodziła trzy razy w tygodniu w latach 1907–1908; por. К. Чайкин, Краткий очерк новейшей 
персидской литературы, s. 49.

772 Mohammad Amin Rasulzāde (1884–1954). Zaczynał karierę w Baku jako wydawca gazet 
„Takāmmol”, „Erszād”, „Taraqqi”, które były rozpowszechniane także w Persji. Po przybyciu do Teheranu 
przez Raszt z kaukaskimi ochotnikami w lipcu 1909 roku, Rasulzāde został członkiem komitetu centralnego 
Partii Demokratycznej. Był pierwszym pisarzem, który wprowadził do perskiej dysputy politycznej teorie 
Marksa i terminologię marksistowską, ale był także zwolennikiem parlamentaryzmu. Por. R.F.C. Bagley, 
New light on the Iranian constitutional movement, s. 63.

773 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 47.
774 Określanymi mianem „wschodniego despotyzmu” (mostabde-je szarqi) i „feudalnych klas rządzą-

cych” (moluk al-tawā’efi ); por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 105.
775 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 105.
776 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 47.
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Iran) i „Rahbar-e Irān-e Nou” (Przywódca Nowej Persji) nie powiodły się i ostatecz-
nie, jeszcze w roku 1911, gazeta zniknęła z „prasowej sceny” Iranu. 

W tym samym czasie co „Irān-e Nou” wychodziła też gazeta „Szarq” (Wschód), 
przemianowana później na „Barq” (Błyskawica), której wydawcą był sejjed Zijā ad
-Din Tabātabāi – człowiek o bardzo radykalnych poglądach. Po przewrocie Rezy-
chāna został wydawcą gazety „Ra’d” i premierem irańskiego rządu777.

Drugim obok Teheranu ważnym centrum, gdzie rozwijała się prasa był Tabriz. Do 
wymienionych wyżej tabryskich tytułów trzeba dodać te najważniejsze, jak: „Andżo-
man” (Stowarzyszenie, 1907)778, „Āzād” (Wolny (głos), 1907), „Modżāhed” (Bojow-
nik, 1907). Pojawiła się też ogromna liczba tytułów w pozostałych miastach Persji: 
persko-turecki tygodnik „Farjād” (Okrzyk, 1907) w Urmii, „Barq-e Sabz” (Zielona 
Błyskawica, 1908) w Ardabilu, „Chorszid” (Słońce, 1907), „Dżahād-e Akbar” (Wiel-
ka Wojna, 1907) i „Chorāsān” (Chorasan, 1909) w Maszhadzie, „Al-Dżenāb” (Wspa-
niałość, 1906/1907) i „Andżoman-e Esfahān” (Stowarzyszenie Isfahanu, 1907/1908) 
w Isfahanie, „Safi ne-je Nedżāt” (Statek ocalenia, 1907) w Jazdzie, „Nedā-je Eslām” 
(Głos Islamu, 1907/1908), „Ofoq” (Horyzont, 1909) i „Hej’at” (Rada, 1910) w Szi-
razie, „Ekbātān” (1907/1908) w Hamadanie, „Kermānszāh” (Kermanszach 1909) 
– w mieście o tej właśnie nazwie, „Hedājat” (Przewodnictwo, 1908/1909) w Qazwi-
nie, „Golestān” (Gulistan, 1907) i „Gilān” (Gilan, 1908) w Raszcie779.

Pod panowaniem Mozaffar ad-Din Szacha reformatorom udało się otworzyć kil-
ka szkół nowego typu, a ich dyrektorzy uzyskali pozwolenie na wydawanie cza-
sopism, które mogłyby promować działalność tych placówek i zachęcić rodziców 
do posyłania do nich dzieci. W Tabrizie wychodziły: „Kamāl”, „Nāseri”, „Adālat”, 
„Ma’arefat” i „Parwaresz”, a w Teheranie „Maktab” (założona przez Mirzę Hasana 
Roszdije), Nouruz (założona przez Nāzem al-Eslām Kermāniego) i „Ma’āref” (organ 
Andżoman-e Ma’āref).

Trzeba jednak pamiętać, że – pomijając cenzurę i pisma z konieczności znajdujące 
się w tajnym obiegu – wszystkie gazety ograniczały się do wąskiego kręgu potrafi ą-
cych czytać. Niewątpliwie były one narzędziem oddziaływania w przypadku inteli-
gencji i tutaj nie można nie doceniać ich roli. Natomiast jeśli chodzi o zasięg społeczny 
i możliwości wywierania wpływu na szerokie rzesze społeczeństwa, to konieczne były 
inne środki rozpropagowania idei. Nowa inteligencja ich nie posiadała. Były w rękach 
szyickiego duchowieństwa i szacha. Z tymi dwiema siłami inteligencja musiała się 
zmierzyć i przynajmniej początkowo poszukiwać wspólnego zbioru interesów.

Czasopisma, które przetrwały dłużej i wywarły zauważalny wpływ na opinię spo-
łeczną w czasie walki o konstytucję w pierwszych dwóch latach można podzielić 
na dwie kategorie: radykalnie reformatorskie i umiarkowane. Te pierwsze miały ko-
rzenie na Kaukazie, wśród dziennikarzy z Azerbejdżanu, którzy jako tureckojęzycz-
ni mogli czytać wydawane tam gazety. Warto tutaj dodać, że pozostawały one pod 

777 Tamże, s. 49.
778 Afāri podała, że gazeta działała w latach 1906–1908, była organem stowarzyszenia Andżoman-e 

Tabriz; por. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 156.
779 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 50.
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wpływem rewolucyjnej myśli rosyjskiej, z jej radykalnymi tendencjami i dążeniami 
do zniszczenia własnego imperium w imię zapewnienia materialnego dobrobytu war-
stwom średnim i niższym. W encyklopedii czytamy, że perskie czasopisma radykalne 
„wyrażały podziw dla zachodniej cywilizacji, były opozycyjne wobec kleru szyickie-
go i piętnowały zacofanie i przesądy religijne. Ich zwolennicy występowali pod ha-
słami ‘wolności, równości i braterstwa’ (horijat, barābari, barādari), a przynajmniej 
tak ich postrzegano i klasyfi kowano”780. Hasło o wolności, równości i braterstwie 
wszystkich ludzi sięga swoimi korzeniami do tradycji Wielkiej Rewolucji Francu-
skiej (1789), lecz do Persji przenikało także za pośrednictwem rosyjskich ruchów 
rewolucyjnych. Stąd możliwość niejednoznacznej interpretacji pojęć. W Rosji wło-
żono w nie nową treść: wolność – nie jednostkowa, lecz rozumiana jako uwolnienie 
grupy czy społeczeństwa od tyrana; równość w rozdziale dóbr materialnych, brater-
stwo to towarzysze partii zjednoczeni przez służbę dziełu rewolucji. Między ukry-
tym pod nimi wzorcem antropologicznym a wizją człowieka w kulturze zachodniej 
– jednostki indywidualności, żyjącej w społeczeństwie skodyfi kowanego prawa – 
istniała przepaść. Ponadto badacze perskich ruchów rewolucyjnych, chociaż używali 
słowa „nihilizm” i „nihiliści” w odniesieniu do perskich działaczy-rewolucjonistów, 
nie zwrócili uwagi na specyfi cznie rosyjskie konotacje terminu – jako negacji kul-
tury stworzonej przez warstwy uprzywilejowane i tylko dla nich, oraz negacji reli-
gii, uznanej przez rosyjskich rewolucjonistów za narzędzie manipulacji wyższych 
warstw. Wskutek przenikania idei rosyjskich na grunt perski powyższe zjawiska za-
rysowały się na przełomie XIX i XX wieku, chociaż z mniejszą ostrością niż miało to 
miejsce w Rosji. Słowa „nihilizm” i „nihilista” pojawiały się jako narzędzie dyskre-
dytowania przeciwników ideowych, nie towarzyszyła im jednak pogłębiona refl eksja 
fi lozofi czna i kulturowa781.

W Teheranie największy sukces odnosiły „Sur-e Esrāfi l”, „Mosāwāt” i „Ruh 
al-Qods”. Były silnie opozycyjne wobec szacha, a brak jakichkolwiek praw regu-
lujących działalność prasy przy jednoczesnym osłabieniu cenzury spowodował, 
że ton gazet wynikał z połączenia w różnych proporcjach reformatorskiego zapału 
z brakiem refl eksji i krytycyzmu. W takiej atmosferze głos zyskiwali pisarze, którzy 
wypaczali ogólny sens podejmowanych działań. Przyczyniali się jednocześnie do po-
głębienia rozdźwięku między szachem i madżlesem. Wymienione czasopisma „Sur-e 
Esrāfi l”, „Mosāwāt” i „Ruh al-Qods” miały poparcie sejjeda Hasana Tāqizādego, 
który popierał ataki na dwór. 

Umiarkowani myśliciele-publicyści próbowali pogodzić żądania zwołania parla-
mentu i uchwalenia konstytucji z zachowaniem szyickiego prawa i tradycji. Cieszyli 
się oni mniejszą popularnością niż radykalni reformatorzy. 

Oprócz opozycji: radykalna inteligencja – despotyzm, walka na łamach prasy do-
tyczyła też przeciwstawienia: świeckie – religijne. Przy czym w tym drugim przypad-
ku nie chodziło o całkowite wyeliminowanie religii z życia jednostki, lecz o zmianę 

780 Ali Akbar Sa’idi Sirjāni, Encyclopaedia Iranica, vol. 6, s. 204.
781 W przeciwieństwie do Rosji Persowie nie mieli swojego „Turgieniewa” (Iwan Turgieniew, rosyjski 

pisarz o poglądach liberalnych, opisał nihilizm i scharakteryzował typ nihilisty Bazarowa w powieści 
Ojcowie i dzieci (1859)), a publicystyka i literatura zostały zdominowane przez kwestie ideowo-społeczne.
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proporcji. Walka na łamach prasy toczyła się między zwolennikami sekularyzacji 
i znacznego ograniczenia wpływów duchowieństwa szyickiego oraz religii na życie 
jednostki a szyickim duchowieństwem, obawiającym się o swoje wpływy. Przykła-
dem zmiennych losów gazet w trakcie tej próby sił były: „Sur-e Esrāfi l” i „Habl al-
-Matin”. Przytoczymy opisy niektórych z tych zmagań, ponieważ odzwierciedliły 
one walkę między dwoma typami myślenia: opartym na religii i świeckim.

Wydawca „Sur-e Esrāfi l” Mirzā Dżahāngir-chān Szirāzi po pierwszym incyden-
cie, gdy artykuły w gazecie zawierały ataki na szyickie duchowieństwo, został popro-
szony na rozmowę z ministrem edukacji Mochberem Soltān Hedājatem782. Uprzej-
ma rozmowa nie odniosła pożądanego przez ministra skutku, gdyż miesiąc później 
w gazecie pojawiło się oskarżenie duchownych o łapownictwo z imiennym wskaza-
niem na szejcha Fazlallāha Nuriego, jako tego który przyjął 45 tysięcy tumanów od 
Mochtāra ad-Doulego i Banku Rosyjskiego. Czasopismo zamknięto na dwa miesią-
ce. Po wznowieniu działalności bezpośrednie ataki przestały się pojawiać, a punkt 
nacisku w artykułach położono na podkreślanie różnicy między religią a demago-
gicznymi mułłami, zainteresowanymi ziemskimi sprawami. Ponadto w tekstach pisa-
no, że ludzie rodzą się wolni, w związku z czym mogą sami kierować swoim życiem 
według osobistych preferencji. Ten argument stał w sprzeczności z poglądami wielu 
religijnych muzułmanów, którzy wierzyli, że Koran reguluje każdy aspekt ludzkiego 
życia. „Sur-e Esrāfi l” ponownie została zamknięta.

Podobny los spotkał „Habl al-Matin”783. Chociaż ofi cjalnie powodem pierwszego 
zakazu działalności było ogłoszenie loterii – rozrywki zakazanej przez islam, wia-
domo, że istotną rolę odegrały ataki gazety na rosyjską ingerencję w wewnętrzną 
politykę Iranu. Wpływ Rosji na zamknięcie gazety był na tyle widoczny, że spowo-
dował protest wszystkich wydawców, włącznie z przedstawicielami ofi cjalnej ga-
zety, publikującej rozporządzenia madżlesu. Wiadomość o strajku obiegła cały kraj 
dzięki mułłom – reformatorom takim, jak sejjed Dżamāl ad-Din Esfahāni i Malek 
al-Motakallemin – i wkrótce do strajkujących przyłączyli się inni wydawcy. Zakaz 
został zniesiony. 

Jeszcze raz warto przypomnieć o roli kleru w ruchu konstytucyjnym i uświado-
mić sobie, że był on tą siłą, bez której inteligencja nie mogła działać. Wspomnieli-
śmy, że wskutek dużego analfabetyzmu większość społeczeństwa nie mogła czytać 
prasy. Problem ten częściowo został rozwiązany poprzez głoszenie popularnych idei 
w meczetach784. 

Prasa perska w okresie maszrute służyła w pierwszej kolejności jako trybuna do 
wyrażenia idei konkretnego myśliciela, a dopiero później – jako narzędzie realnego 
oddziaływania na społeczeństwo. Czajkin zwrócił uwagę na fakt, iż „gazeta rzadko 
staje się organem jednoczącym znaczną liczbę współpracowników. W większości 
przypadków (a wyjątki są bardzo rzadkie) perski dziennikarz stara się założyć własną 
gazetę i pisze ją oraz redaguje sam, czasami dobierając dwóch – trzech współpracow-

782 Por. Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān..., s. 162–169.
783 Por. S. Hāszemi, Tārich-e dżarā’ed-o-madżallāt-e Irān (Historia gazet i czasopism w Iranie), 

„Czāpchāne-je rāhnedżāt”, Esfahān 1328 (1950), s. 210–213.
784 Por. M. Bayat, The cultural implications of the Contitutional Revolution, s. 65.
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ników. (...) taki dziennikarz i redaktor-wydawca często jest też poetą, a gazeta słu-
ży mu w takim przypadku jako wygodne narzędzie do rozprzestrzeniania własnych 
utworów”785. Ogromną liczbę oraz różnorodność istniejących w Persji czasopism 
można uznać za wskaźnik dużego potencjału kulturotwórczego irańskiej inteligencji. 
Nie bez znaczenia było posiadanie zaplecza fi nansowego, pozwalającego na działal-
ność wydawniczą. Fakt, że wiele gazet miało bardzo krótki żywot, nie umniejsza ich 
roli w rozbudzaniu świadomości społecznej. Fenomen perskiej prasy jest wyjątkowy 
na tle dziewiętnastowiecznej historii świata. 

Doświadczenie historyczne pokazało, że jednostkowe inicjatywy wydawnicze 
często okazywały się decydującym czynnikiem w kształtowaniu postaw ideowych 
i światopoglądowych inteligencji; zwłaszcza w początkowych stadiach jej istnienia. 
W państwach despotycznych rolę stymulującą odgrywały głównie czasopisma emi-
gracyjne. Dzięki takim tytułom, jak „Qānun”, „Habl al-Matin”, „Sur-e Esrāfi l” per-
ska myśl dojrzewała i w momencie wybuchu Rewolucji Konstytucyjnej miała już 
wytyczone podstawowe kierunki rozwoju.

Przełom wieków to początki rozwoju prasy w Persji, a także pierwszy etap kształ-
towania się języka przeznaczonego dla ludzi o średnim wykształceniu; umiejących 
czytać, ale nieposiadających nawyków teoretyzacji problemów, zaplecza fi lozofi cz-
nego itp. Zmiany w sferze języka zostały wymuszone przez pojawienie się nowych 
tematów oraz nowej grupy odbiorców. Przejawiły się nie tylko w prasie, ale także 
w literaturze pięknej i w poezji.

c. Literatura. Zmiany w zakresie tematyki i stylu

Rewolucja Konstytucyjna wywarła duży wpływ na literaturę; pisarze „najbardziej lu-
bili mówić jeśli nie o »konstytucji« to o »wolności« w ogóle, nie wkładając w te poję-
cia żadnej sprecyzowanej treści”786. Podjęte zostały kwestie zależności Persji od ob-
cych mocarstw i te problemy zostały jasno wyartykułowane w literaturze. Stosunek 
do zagadnienia wpływów zewnętrznych nie przybrał jednak postaci ksenofobii – na-
dal wielu postępowych myślicieli dawało wyraz swojemu podziwowi dla zachodniej 
cywilizacji oraz głosiło hasła o konieczności wykorzystania zdobyczy zachodniej 
nauki i techniki w Iranie. Innym tematem krytycznych i satyrycznych dzieł perskich 
pisarzy było zacofanie Persji. Opis rozwiniętego i ucywilizowanego Zachodu stano-
wił zwierciadło, w którym odbijały się wady elity rządzącej i szyickich duchownych, 
brak uporządkowanego zbioru praw i systemu nowoczesnej edukacji – słowem: to 
wszystko, co utrzymywało Persję na pozycji kraju zacofanego, a przez to zależnego 
od obcych mocarstw. Ważnym tematem literatury okresu walk o konstytucję była 
negacja despotyzmu.

Czajkin wskazał na widoczne w poezji, przede wszystkim w warstwie języ-
ka i stylu, oznaki odrodzenia i zwrot ku współczesnej tematyce787. Zdaniem Janet 

785 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 38.
786 Tamże, s. 34.
787 Podane niżej punkty, porządkujące zjawiska z zakresu przemian w życiu literackim Persji, są 

parafrazą spostrzeżeń Czajkina; por. tamże, s. 34–36.
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Āfāri788, wielu pisarzy i poetów, którzy spostrzegli, że tradycyjne gatunki takie jak 
kasyda czy qazal nie są w stanie udźwignąć społecznych i politycznych treści okresu 
maszrute789, zwracało się w stronę potocznego języka i kierowało się pragnieniem 
trafi enia ze słowem do niewykształconych ludzi. Poezja, dotychczas dominująca jako 
literacki środek wyrazu, pod koniec wieku XIX zaczęła ustępować miejsca prozie. 

Zaprezentowany poniżej przegląd najwybitniejszych twórców i ich dzieł w żad-
nym wypadku nie może być uznany za kompletny. Jego celem jest jedynie zasygnali-
zowanie najbardziej charakterystycznych zjawisk w literaturze okresu „przebudzenia 
Persji”790. 

Podziw dla zachodniej cywilizacji szedł w parze z gorącym uczuciem patriotyzmu. 
Odzwierciedliło się ono w dziełach Abd al-Rahima Talibowa (Tālebof) – szeregu 
traktatów z zakresu chemii, fi zyki, astronomii, kosmografi i oraz powieści: Masale al-
mochsenin (Drogi czyniących dobro) oraz Ketāb-e Ahmad (Książka Ahmada). Zwłasz-
cza ta druga, stanowiąca swoisty podręcznik dla dzieci, w przystępny sposób zapozna-
wała czytelnika z osiągnięciami cywilizacji europejskiej. Cieszyła się ona w Persji 
dużą popularnością. Podobny sukces odniosło dzieło Zejn al-Ābedina Sijāhatnāme-je 
Ebrāhim Beig (Dziennik podróży Ibrahima Bejga). Jest to historia młodego Irańczyka, 
który został wychowany na Zachodzie i postanowił odwiedzić swój kraj, znajdujący 
się wówczas pod panowaniem Naser ad-Din Szacha. Jak zauważył Edward G. Brow-
ne, chociaż postać głównego bohatera jest fi kcyjna, przedstawione jego oczyma prob-
lemy Persji były rzeczywiste; to gorzka satyra na metody rządów i panujące warunki 
społeczne791. Wykorzystanie satyry, jako gatunku, w połączeniu z prostym językiem 
dostarczyło skutecznego narzędzia do promowania reform. 

Wśród propagatorów nowych tematów w perskiej prozie zapisał się Aqā-chān 
Kermāni, uczeń Dżamal ad-Dina Afqāniego. Najbardziej znane jego dzieła to Sad 
chatābe (Sto przemów), Ājine-je Eskandar (Lustro Aleksandra) oraz epicka powieść 
Nāme-je bāstān (Stara opowieść). Wpływ Afqāniego na Kermāniego widoczny jest 
zwłaszcza w pamfl etach, które zawierają nawoływania Persów do odrzucenia prze-
sądów wyznaniowych i zjednoczenia się z Turkami, w celu walki z obcymi i zapew-
nienia dobrobytu Turcji i Persji. Agitacja przeciwko Rosji i Wielkiej Brytanii oraz 
idee panislamskie tak popularne u Dżamal ad-Dina znalazły kontynuację i wyraz 
w Sad chatābe Kermāniego. Pisane utwory mają charakter agitacyjny i dydaktycz-
ny, wraz z krytyką poetyckiego stylu dawnych poetów i podejmowanej przez nich 
tematyki: „wina, róż i słowików” pojawia się systematyczny wykład na temat zasad, 
jakimi kieruje się europejska poezja i proza. Kermāni kładzie nacisk na cel poezji: ma 

788 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 156.
789 Zanikanie, transformację i trwanie różnych gatunków poezji omawia Browne, podkreślając, że 

masnawi, rubajat czy panegiryczna kasyda „będą istniały dopóty, dopóki mistycyzm, miłość i epigramat 
będzie interesował Persów”. Por. E.G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times, s. 303.

790 Systematyczny wykład na temat twórców tego okresu, konkretnych utworów, gatunków i chwytów 
literackich zob. E.G. Browne, A Literary History of Persia (vol. 1–4), Cambridge 1959, oraz E.G. Browne, 
M.A. Tarbiyat, The Press and Poetry of Modern Persia, Cambridge 1914.

791 E.G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times (1500–1924), Cambridge University 
Press 1924, s. 467.
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ona oświecać umysły, obalać przesądy, pobudzać do szlachetnych działań, a przede 
wszystkim budzić patriotyzm i pragnienie działania dla dobra narodu. Zestawienie 
charakterystyki dawnej perskiej poezji z europejską, dokonane przez Kermāniego, 
najwyraźniej obrazuje zmiany, jakie dokonały się w obrębie tej dziedziny kultury: 
pojawia się poezja i proza dydaktyczna – z naciskiem na patriotyzm i doskonalenie 
moralne – a w związku z tym zmienia się też rola i zadania poety. I sam twórca, i jego 
dzieła mają pełnić rolę służebną wobec zadania przebudzenia narodu, kierowania 
ludzi na drogę postępu i dobrobytu. Ideały oświeceniowe, słabo obecne w myśli spo-
łeczno-politycznej okresu maszrute, z wyjątkiem postulatu wolności politycznych, 
w literaturze przejawiły się w całej pełni. 

Idee okresu maszrute propagowali nie tylko myśliciele programowo opozycyjni 
wobec elity rządzącej, lecz także poeci przebywający na dworze panujących. Mirzā 
Sādeq-chān Qā’em Maqām Farāhāni Adib al-Mamalek (Parwāne)792 w roku 1889 
przebywał na dworze Hasana Alego-chāna Garusiego Amir-Nezāma w Tabrizie, 
w świcie Mozaffar ad-Dina – wówczas jeszcze następcy tronu, a nie szacha. Po-
czątkowo pisał panegiryki na cześć panujących oraz imamów. Wraz z początkiem 
ruchu konstytucyjnego zaczął odzwierciedlać w swojej poezji nastroje epoki – wier-
sze drukował w wydawanych przez siebie gazetach (najpierw w Tabrizie, później 
w Meszchedzie, w Teheranie, w Baku). Czajkin zaliczył go do najwybitniejszych 
literatów Persji przełomu wieków, jako tego, który zdołał w literackiej formie od-
zwierciedlić wszystkie nadzieje, oczekiwania, bohaterskie porywy i rozczarowania 
sobie współczesnych793. Pisał ody i satyry, a styl, którym się posługiwał: wzniosły, 
a jednocześnie przejrzysty, sprawiał, że jego poezja cieszyła się dużym powodze-
niem. Analiza treści i stylu pozwala nam całkowicie zgodzić się z opinią rosyjskiego 
badacza, który o poezji Adiba al-Mamaleka pisał tak: „Jego poetycki talent i mistrzo-
stwo w posługiwaniu się słowem były ogromne. Rzadkie wschodnie wykształcenie 
łączyło się w nim z rozumnym okcydentalizmem, a dogłębna znajomość rodzimego 
języka i miłość do archaicznych słów i form – z konkretnym nowatorstwem, wzboga-
ceniem języka poetyckiego ludowymi zwrotami, potocznymi wyrażeniami i pojęcia-
mi (...). Wspaniałe tradycje przedmongolskiej szkoły poezji są przeniknięte i ogrzane 
żywym duchem współczesności...”794. Mohammad Taqi Malek asz-Szo’arā-je Bahār, 
syn chorasańskiego poety, piszącego pod pseudonimem Saburi, był naocznym świad-
kiem i uczestnikiem Rewolucji Konstytucyjnej, członkiem Partii Demokratycznej. 
Pisał patriotyczne ody, wykorzystywał kasydy i qazale, wkładając w nie nowe tre-
ści. Jak zauważył przywoływany już Czajkin: „Będąc zdecydowanym zwolennikiem 
starego ‘turkiestańskiego’ stylu w poezji i budując swoje kasydy i qazale według 
wzorców ustalonych przez mistrzów klasyków [Malek asz-Szo’arā-je Bahār – M.A.] 
z dużą wrażliwością odpowiada na kolejne nieszczęścia dnia, wszystkie pytania, któ-
re niepokoją jemu współczesnych patriotów”795. Jego poezja jest niezwykle obrazo-

792 Literacki przydomek, którym poeta posługiwał się na dworze Garusiego. Znaczy: „motyl”. 
793 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 26.
794 Tamże, s. 27.
795 Tamże.
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wa i przemawia do wyobraźni – jak w wierszu, napisanym na początku rewolucji, 
w którym porównuje perski lud zdany na łaskę i niełaskę despotyzmu do kruchego 
stateczku na wzburzonym morzu796. 

Literaci i poeci okresu konstytucyjnego nie ograniczali się do dziedziny litera-
tury pięknej. Z porównania nazwisk liderów andżomanów, wybitnych publicystów 
i wydawców czasopism niezbicie wynika, że literaturę piękną i natchnioną poezję 
tworzyli ci sami ludzie, którzy stali na czele postępowych ruchów społecznych i poli-
tycznych. W Persji na przełomie wieków nie było wyraźnego podziału na sferę dzia-
łalności czysto kulturalnej – w tradycyjnym rozumieniu: pisania dzieł literackich, fi -
lozofi cznych itp. i dziedzinę działalności politycznej; przenikały się one i wzajemnie 
wzbogacały.

5.4. Formacje inteligencji oraz kwestie sporne

W czasie ruchu konstytucyjnego idee, obecne w świadomości elity wykształconej, 
uzyskały swój ostateczny kształt w postaci tekstu konstytucji lub zostały „uśpione” 
jako kody pamięci. Podstawowym warunkiem obydwu procesów – zarówno manife-
stacji tych treści, jak i zmarginalizowania ich – były dyskusje, toczone przez forma-
cje inteligencji pokolenia maszrute. 

W ewolucji pierwszego pokolenia irańskiej inteligencji można wyróżnić dwie 
fazy: okres początkowy (grudzień 1905 – czerwiec 1908) oraz okres dojrzały (lipiec 
1909 – grudzień 1911). Na te etapy nałożyła się wewnętrzna transformacja inteligen-
cji, która dokonywała się w rezultacie starć ideowych różnych ugrupowań w Pierw-
szym i Drugim Madżlesie, a także poza nim. Każda z wpływowych grup społecz-
nych, która była kulturotwórcza, a więc zdolna do generowania inteligencji, miała 
w parlamencie swoich przedstawicieli. W szeregach każdej frakcji wyodrębniła się 
mniejsza grupa, którą nazywamy inteligencją: skłonna i zdolna do podjęcia aktu po-
średniczenia, występująca w roli rzecznika całego narodu – jeśli nie faktycznie, to 
przynajmniej w sferze deklaracji. W parlamencie – jak w soczewce – skupiły się 
wszystkie najważniejsze zjawiska kultury Persji okresu przełomu. 

Według Ādamijata, żądanie zwołania parlamentu pojawiło się po raz pierwszy 
na spotkaniu dworskich dygnitarzy 5 maja 1906 roku, a wygłosił je Ehteszām as-
-Soltān – były przewodniczący Rady Edukacji i wysłannik do Niemiec797. Wspomi-
namy o tym, gdyż reakcja na wysunięte żądanie była znamienna: propozycja wywo-
łała sprzeciw ze strony elity dworskiej i obawy, że parlament odda władzę nad spra-
wami państwowymi w ręce skorumpowanego „kleru”798. Ādamijat zauważył, że już 
wówczas inteligencja była w stanie stanąć na czele ruchu konstytucyjnego, ponieważ 
miała poparcie bazarich dzięki wpływowi bogatych kupców, poprzez andżomany 
i teksty drukowane w czasopismach. Bagley, powołując się na Ādamijata, dodał, że 

796 Malek asz-Szo’arā-je Bahār, Tārich-e mochtasar-e ahzāb-e sijāsi-je enqerāz-e Qādżārije (Zarys 
historii partii politycznych po upadku Kadżarów), Tehrān 1323 (1945), s. 2.

797 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 50.
798 Tamże.
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w przededniu podpisania przez Mozaffar ad-Din Szacha Ustawy Zasadniczej właśnie 
inteligencja była siłą napędową walk o konstytucję: „Przyznając, że prokonstytucyjni 
ulemowie nadal odgrywali bardzo ważną rolę, Adamijat zauważa, że to nie oni byli 
siłą napędową i nie kierowali się aprobatą czy zrozumieniem zasad konstytucyjnych. 
Dzielili popularne uczucia patriotyzmu i pragnienie sprawiedliwości, obawiali się 
też, iż autorytet kleru może ucierpieć, jeśli pozostaną z boku popularnego ruchu”799. 
Wymieniając przyczyny zaangażowania się szyickich duchownych w ruch konstytu-
cyjny, uczony dodał, że nawet najbardziej wykształceni spośród nich, jak Behbahāni, 
Tabātabāi czy sejjed Dżamal ad-Din Esfahāni nie rozumieli istoty demokracji800. 
W demokracji widzieli oni narzędzie do osiągnięcia bliżej niesprecyzowanych war-
tości: dobrobytu i narodowego bezpieczeństwa; podobnie postrzegał demokrację 
– jako narzędzie a nie cel – szach Mozaffar ad-Din801. 

Podstawowe pytanie brzmi: kogo Ādamijat i Bagley określili mianem inteligen-
cji? Uwaga badaczy skierowana została na formację tradycyjną: ludzi związanych 
z dworem, lecz świadomych konieczności reform. Ich prototypem był Amir Kabir. 
W maju 1905 roku, w obliczu omówionych wyżej wydarzeń, zwołanie parlamentu 
jawiło się im jako konieczność. Ehteszām as-Soltan zdawał sobie sprawę z faktu, że 
inicjatywa może przejść w ręce inteligencji radykalnej, wywodzącej się z warstwy 
średniej, jeśli inteligencja reprezentująca elitę rządzącą nie podejmie właściwych 
działań. Inteligencja, posiadająca poparcie bazarich, radykalnych andżomanów 
i ulemów to grupa jakościowo odmienna od spadkobierców myśli Amir Kabira. Ce-
chowało ją połączenie racjonalizmu z religijnością, duży krytycyzm wobec ofi cjal-
nej władzy określanej mianem despotyzmu oraz zdecydowany radykalizm działań 
z naciskiem na krótkoterminowe cele. Na tle tych dwóch nurtów jeszcze wyraźniej 
zaznacza się grupa, którą możemy postrzegać jako reprezentantów linii Malkom-
chāna: nie byli to ani „rojaliści”, ani „demokraci”; natomiast zastosowanie do nich 
terminu – „umiarkowany” czy „liberalny”802 nie wskazuje na istotę grupy. Reprezen-
towali oni wyważoną próbę pogodzenia z natury sprzecznych i niekoherentnych ten-
dencji, dlatego ich głos był mało popularny w zdominowanym walką o władzę, i ra-
czej dążeniem do forsowania jednego stanowiska niż poszukiwaniem kompromisu, 
madżlesie. Wyrażona przez dworskich dygnitarzy obawa, że parlament „odda władzę 
w ręce skorumpowanego kleru” wskazuje na jeszcze jedną ważną grupę, którą należy 
postrzegać jako formację inteligencji – chociaż nietypową w porównaniu do feno-
menów zachodnich – reprezentowaną przez szyickie duchowieństwo. Nazywamy ją 
inteligencją religijną. Posiadała wspólną z innymi formacjami aspirację (społeczne 

799 Tamże, s. 51.
800 Tamże.
801 Por. tamże.
802 „Liberalny” było też używane na określenie nurtów demokratycznych, czerpiących z nurtów 

rosyjskich, co samo w sobie jest sprzeczne. W państwach despotycznych – a za takie należy uznać Persję 
Kadżarów – liberalizm jest poparciem dla ofi cjalnej władzy; siłą rzeczy nie może więc być demokratycz-
ny, a tym bardziej – rewolucyjny; nie pozwala na to zasadnicza sprzeczność między wolnością jednostki 
a dominacją państwa.
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przywództwo) oraz cel (obalenie despotyzmu), różniła się natomiast metodami ob-
jaśniania rzeczywistości i realizacji celów (miały one charakter religijny). 

W dyskusjach nad ugrupowaniami w madżlesie badacze kładą większy nacisk 
na ich podział pod względem głoszonych idei niż przynależności do warstw spo-
łecznych czy partii politycznych. Taqizāde powiedział: „W pierwszym madżlesie 
nie było partii politycznych w powszechnym znaczeniu tego słowa. Jedynie rady-
kałowie i konserwatyści (mohāfezekārhā). Ideologia niektórych członków pierwszej 
grupy wykazywała podobieństwa do socjalizmu”803. Malek asz-Szo’arā-je Bahār 
wyróżnił na początku rewolucji konstytucyjnej dwie „partie”: zwolenników konsty-
tucji (maszrutechāhān) i zwolenników władzy szacha (mostabed), zaznaczając, że 
ci pierwsi wywodzili się spośród ludzi wykształconych i oświeconych (rouszanfekr 
wa bāsawād) i stanowili „drugą klasę” między ludem i warstwą najwyższą i naj-
bogatszą, związaną z dworem804. Zaproponowany podział daje nam podstawę do 
wysnucia wniosku o mediacyjnej roli inteligencji – warstwy, która istniała między 
ludem (mellat) a państwem (doulat). Z drugiej strony – jest on w najwyższym stopniu 
nieprecyzyjny. Przymiotniki „wykształcony” i „oświecony” nie zostały dookreślone, 
możemy jedynie przypuszczać, że bycie oświeconym wiązało się ze świadomością 
konieczności reform. W odróżnieniu od najwyższej i najbogatszej warstwy, zwią-
zanej z dworem i wykształconej, ale bez takiej świadomości. Malek asz-Szo’arā-je 
Bahār nie sprecyzował też o jaki rodzaj i poziom wykształcenia chodzi. Możemy 
domyślać się, że maszrutechāhān to zarówno ludzie z otoczenia szacha – świetnie 
wykształceni ministrowie i reformatorzy, zaznajomieni z polityczną myślą Zachodu 
– jak też słabiej wykształceni zwolennicy myśli radykalnej, socjalistycznej w rodza-
ju Hasana Taqizādego czy też dopuszczający synkretyzm różnych idei – maszrute 
i maszru’e – przedstawiciele szyickiego duchowieństwa, jak sejjed Behbahāni czy 
sejjed Tabātabāi. Według Adamijata, w pierwszym madżlesie należy wyróżnić cztery 
tendencje: konserwatywną, umiarkowaną (mijānerou), liberalną i radykalną805. Abra-
hamian, z kolei, wyodrębnił trzy grupy: rojalistów (mostabed), frakcję umiarkowaną 
(mo’tadel) i frakcję liberalną (āzādichāh)806. Scharakteryzował je następująco:

Rojaliści, nieliczni i niepopularni w parlamencie, mieli tendencję do trzymania się na ubo-
czu, wywodzili się głównie spośród książąt, wysoko postawionych urzędników i właści-
cieli ziemskich. Na czele frakcji umiarkowanej, która tworzyła ogromną większość zgro-
madzenia, stali dwaj bogaci kupcy: Mohammad Ali Szālforusz, lider pokojowej procesji 
do Abdolazim w czerwcu 1905, Amin al-Zarb, były zarządca królewskiej mennicy i głów-
ny sponsor bastu w ambasadzie brytyjskiej, który pomimo dotkliwych reperkusji ze strony 

803 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 95.
804 Malek asz-Szo’arā-je Bahār, Tārich-e mochtasar-e ahzāb-e sijāsi-je enqerāz-e Qādżārije (Zarys 

historii partii politycznych po upadku Kadżarów), Tehrān 1323 (1945), s. 2.
805 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 95; por. także R.F.C. Bagley, The Iranian 

constitutional movement [w:] Qadżar Iran. Political, social and cultural changes 1800–1925, pod red. 
E. Bosworth, C. Hillenbrand, Mazda Publishers U.S.A 1992, s. 51–51:„Mr. Adamijat concludes from his 
study of the debates that there were four tendencies, which he defi nes as moderate, progressive, extreme 
right, and extreme left”.

806 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 88.
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Naser ad-Din Szacha, nadal był jednym z najbogatszych ludzi w Iranie. Umiarkowani 
mieli cenne poparcie Tabātabāiego i Behbahāniego, którzy chociaż nie byli deputowa-
nymi często uczestniczyli w debatach. Podczas gdy frakcja umiarkowana miała poparcie 
głównie ze strony zamożnych klas średnich, liberałowie reprezentowali przede wszystkim 
inteligencję. Pod przywództwem Taqizādego z Tabrizu i Jahjā Eskandariego z Teheranu 
popierali rozległe reformy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Większość z 22 deputo-
wanych należała do Komitetu Rewolucyjnego (Komite-je Enqelāb), Stowarzyszenia Hu-
manizmu (Dżāme’-je Ādamijat ) i Gandżine-je Fonun (Skarb Wiedzy). Niektórzy zostali 
wybrani przez społeczność szejchitów z Tabrizu, inni – przez cechy w Teheranie, a jesz-
cze inni – przez samo zgromadzenie, aby wypełnić miejsca, które się zwolniły w wyni-
ku śmierci deputowanych lub ich rezygnacji. Braki w liczebności, liberałowie nadrabiali 
jakością: ich determinacja, aby spisać konstytucję oraz znajomość zachodnich systemów 
konstytucyjnych czyniła z nich, według słów Browne’a, „sól” całego zgromadzenia. Cho-
ciaż liberałowie mieli nadzieję na rozległe reformy, nawet sekularyzację, chwilowo łago-
dzili swój radykalizm, aby wspólnie z frakcją umiarkowaną pracować nad satysfakcjonu-
jącym projektem konstytucji807.

Niejednoznaczność zaproponowanej terminologii oraz odmienność zjawisk libe-
ralizmu, konserwatyzmu i radykalizmu zachodniego od perskich zjawisk, kryjących 
się za stosowanymi określeniami więcej zaciemnia niż wyjaśnia. „Rojaliści” to, na-
jogólniej mówiąc, ludzie związani z dworem. Wiemy jednak, na podstawie analizy 
tendencji rozwoju elity dworskiej śledzonych od początku wieku XIX, że w ramach tej 
grupy można wyróżnić co najmniej trzy formacje: 1. postępowych, wykształconych na 
zachodzie perskich dyplomatów i urzędników na wysokich stanowiskach, którzy byli 
zwolennikami konstytucji; 2. poetów i pisarzy na dworze Kadżarów, którzy kontynuo-
wali tradycje dawnej literatury dworskiej i idei władzy oraz władcy – nie była to inteli-
gencja nowego typu; 3. grupę ludzi wykształconych o silnych tendencjach zachowaw-
czych czy wręcz reakcyjnych w rodzaju Szapszāła czy Dżanga. Dyskusyjna również 
jest pozycja tej części szyickiego kleru, która była bezpośrednio związana z dworem 
poprzez stanowisko emām-e dżom’e czy szejch al-eslām i popierała szacha w walce 
przeciwko konstytucji. Postać szejcha Fazlallāha Nuriego808 do dzisiaj budzi wiele 
wątpliwości i kontrowersji – czy był on „rojalistą”? Fakt, że w pewnych okresach 
popierał dwór nie wskazuje w sposób jednoznaczny na żywione przez niego sympatie.

Spośród szyickich duchownych rolę liderów odgrywali wielokrotnie już przez 
nas przywoływani: sejjed Mohammad Tabātabāi, sejjed Abdallāh Behbahāni oraz 
szejch al-eslām Fazlallāh Nuri. Skupiali oni swoje wysiłki na ocenie możliwości 

807 Tamże.
808 Hasło: Nuri Fazlullāh (1259–1321/1843–1909). Studiował prawo szyickie w Nadżafi e, razem 

z Mirzą Mohammadem Szirāzi. Po ukończeniu studiów w Nadżafi e wrócił do Teheranu i został mardża’e 
taqlid. W ruchu konstytucyjnym odegrał aktywną, chociaż kontrowersyjną rolę. Większość badaczy okresu 
konstytucyjnego jest sceptyczna wobec jego postawy antykonstytucyjnej. Niektórzy, jak Ahmad Kasra-
wi i Feridune Ādamijat, prezentują pogląd umiarkowany, natomiast inni, jak Nāzem al-eslām Kermāni 
oskarżają Nuriego o chciwość. Początkowo zwolennik konstytucji, z biegiem czasu przeszedł na pozycję 
przeciwników porządku konstytucyjnego. To właśnie Nuriemu przypisuje się hasło: „maszrute-je maszru’e” 
– rząd konstytucyjny zgodny z prawem islamskim. Został stracony w lipcu 1909 roku. Por. The Oxford 
Encyclopedia of The Modern Islamic World, ed. John L. Esposito, vol. 3, s. 256. 
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pogodzenia islamu z duchem modernizacji i racjonalizacji, które szły w parze z po-
stępem naukowym. W pierwszej fazie Rewolucji Konstytucyjnej szyiccy duchowni 
przekonywali, że islam nie jest sprzeczny z ideami wolności, równości i demokracji. 
Ich działania miały prowadzić do zakorzenienia gwałtownych przemian społecznych 
i politycznych w religii809. Dopiero później wskutek radykalizacji tendencji sekula-
ryzacyjnych w madżlesie, wśród duchowieństwa nastąpił rozłam na zwolenników 
i przeciwników konstytucji. Polaryzacja duchowieństwa i w ogóle perskiej inteligen-
cji jako grupy utrwaliła się po straceniu szejcha Fazlallāha Nuriego810.

Szejch Fazlallāh Nuri (1843–1908) początkowo podejrzliwie odnosił się do 
zwolenników konstytucji, a krótko po wyrażeniu przez szacha zgody na zwołanie 
madżlesu stał się jej najzagorzalszym przeciwnikiem811. Był uczniem Mirzy Hasana 
Szirāziego i w czasie maszrute zaliczał się do najlepiej wykształconych modżtahe-
dów w Teheranie. W 1903 roku sprzeciwił się zaciągnięciu pożyczki u Rosjan przez 
ówczesnego premiera Amina as-Soltān i sprzyjał usunięciu go ze stanowiska. Jednak 
sprzeciwy Nuriego wobec przywilejów i koncesji dla obcych oraz zagranicznych 
pożyczek nie rozciągały się na popieranie reform w Iranie. W 1898 roku skrytyko-
wał reformatorskie dążenia premiera Amina ad-Doule i przyczynił się do odebrania 
mu władzy812. Z opisów działań duchownego można wywnioskować, że prowadził 
on pewnego rodzaju przewrotną grę, która miała zapewnić mu silną pozycję przy 
dworze, a jednocześnie niezależność od wpływowych dworzan. Kiedy Ejn ad-Doule, 
krewny szacha powołany na stanowisko premiera po zdymisjonowaniu Amina as 
Soltān, przeprowadził dochodzenie w sprawie sporów Nuriego ze środowiskiem 
dworskim, okazało się, że duchowny bronił przeciwników polityki premiera i belgij-
skiego ministra Josepha Nausa, natomiast w 1905 roku, gdy Behbahāni i Tabātabāi 
nawiązali bliski kontakt z kupcami bazarowymi i rzemieślnikami w Teheranie, Nuri 
stanął po stronie dworu813. Nuri i Tabātabāi byli politycznymi przeciwnikami zarów-
no przed rewolucją, jak też w trakcie jej trwania. Szejch Fazlallāh Nuri był postacią 
bardzo wpływową, ale nie cieszył się popularnością. Zamiłowanie do ferowania su-
rowych wyroków, próba sprzedania rosyjskim przedsiębiorcom starego cmentarza 
(na tym terenie miał stanąć bank rosyjski) – który wówczas znajdował się w po-
siadaniu rodziny Āsztijānich jako waqf 814 – i wspomniane już związki z dworem, 

809 F. Jahanbakhsh, The emergence and development of religious intellectualism in Iran [w:] Historical 
Refl ections, vol. 30, No. 3, Fall 2004, s. 469–490; http:// www.drsorousz.com/PDF/E-CMO-20040000-
Religios_Intellectualism_in_Iran.pdf, 

810 Został powieszony. Tuż przed śmiercią, którą zaakceptował z godnością, stwierdził, że jego eg-
zekucja jest wynikiem walki o wpływy wśród duchowieństwa, a nie odzwierciedleniem politycznych 
poglądów. Por. R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 222.

811 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 76.
812 Tamże, s. 77.
813 Tamże.
814 Hasło: waqf. Dosłownie: „ograniczenie” lub „zakaz”, „posiadanie i zachowanie własności, dla 

określonych celów dobroczynnych, przy jednoczesnym używaniu jej w inny sposób”. Defi nicja wskazuje 
na wieczny charakter waqfu, innymi słowy, termin odnosi się do nieulegającej wyczerpaniu własności, 
z której można czerpać korzyści bez zużywania samego przedmiotu użytkowania. Por. The Oxford Ency-
clopedia of the Modern Islamic World, ed. John L. Esposito, t. 4, s. 312–313. 
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rodziły gniew społeczeństwa815. Nie można natomiast zaprzeczyć, że jego autorytet 
jako duchowego przywódcy był duży i poparcie dla ruchu konstytucyjnego latem 
1906 roku miało istotne znaczenie dla maszrute816. Natomiast fakt, że Nuri podjął 
kroki na rzecz poparcia maszrute, mając bliski związek z centrami szyickimi w Nad-
żafi e i Kerbeli, miał istotne konsekwencje dla ruchu konstytucyjnego – obok pojęcia 
maszrute – konstytucja, zaczęto przywoływać hasło maszru’e – zgodność z zasadami 
szariatu817. Już w maju 1907 roku Nuri zaczął prowadzić w madżlesie kampanię na 
rzecz „islamskiego charakteru rządu”818, organizował demonstracje uczniów szkół 
koranicznych przed budynkiem madżlesu, aby popierali jego działania. Nie wnikając 
szczegółowo w argumentację Nuriego i metody, jakimi forsował swoje poglądy, war-
to zaznaczyć, że reprezentował on jedną z typowych tendencji w ramach szyickiego 
duchowieństwa: konserwatywną i konsekwentnie wzmacnianą w miarę jak radykali-
zowały się nurty inteligencji świeckiej819.

Za modżtahedów prokonstytucyjnych i konsekwentnie stojących na stanowisku, 
że należy znaleźć drogę pośrednią między szariatem a konstytucjonalizmem na wzór 
europejski, badacze uznają Mohammada Tabātabāiego i Abdallāha Behbahāniego. 
Nikki Keddie scharakteryzowała ich następująco:

Dwaj główni ulemowie, przywódcy konstytucji w Iranie diametralnie się od siebie różnili. 
Sejjed Mohammad Tabātabāi, który miał zapewne liberalne skłonności i utrzymywał dość 
aktywne kontakty z innymi liberałami, wierzył, że konstytucja to najlepszy sposób na 
ograniczenie władzy niczym nie hamowanych autokratów, którzy sprzedają Persję euro-
pejskim mocarstwom. Bardziej przebiegły i potężny sejjed Abdallāh Behbahāni w prze-
szłości przez wiele lat prowadził politykę probrytyjską: niemal samotnie odmówił popar-
cia antybrytyjskiego protestu tytoniowego, przyjął od Brytyjczyków pieniądze i prezenty 
mające skłonić go do organizowania antyrosyjskich ruchów i pomógł załatwić możliwość 
wykorzystania w 1906 roku legacji brytyjskiej jako bastu. Jego początkowy udział w re-
wolucji można w pewnym stopniu uznać za element prowadzonej przezeń probrytyjskiej 
polityki, w ramach której chciał się wspinać coraz wyżej w miarę osłabiania władzy Kad-
żarów. Pragnął też utrzymać konserwatywny charakter ruchu konstytucyjnego choć nie 
występował otwarcie przeciw niemu820.

Przytoczony cytat wskazuje na stopień złożoności problemu inteligencji: w grun-
cie rzeczy brak jasnych kryteriów, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, czy 
Tabātabāi diametralnie różnił się od Behbahāniego, czy też obydwaj myśliciele pre-
zentowali wspólny pogląd, że konstytucja jest narzędziem do ograniczenia władzy 
szacha ze wszystkimi jej konsekwencjami. Kwestią, która dodatkowo komplikuje 
ocenę szyickich duchownych, jest ich zaangażowanie w przemiany, spowodowane 

815 Ż. Āfāri, Enqelāb-e maszrute-je Irān 1906–1911, s. 77.
816 Tamże.
817 Tamże.
818 R. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, s. 221.
819 „Świecki” rozumiemy jako niemający religii za podstawę światopoglądu i kierujący się racjona-

lizmem oraz metodami naukowymi w proponowanych przemianach.
820 N. Keddie, Współczesny Iran, s. 180.
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partykularnym interesem. Można zgodzić się z Keddie, że Behbahāni kierował się 
pragnieniem zachowania wpływów politycznych w zmienionych warunkach ustroju 
konstytucyjnego, ale jednocześnie trzeba przypomnieć, że dla inteligencji jest cha-
rakterystyczna postawa przywództwa. Trudno jednoznacznie ocenić rolę duchow-
nych w ruchu konstytucyjnym i to z kilku względów: ofi cjalnie nie była to część elity 
rządzącej, chociaż realnie posiadała ogromne wpływy społeczne i polityczne; walka 
o konstytucję niekiedy była przejawem sprzeciwu wobec szacha i jego zwolenników, 
a zarazem obroną islamu. Fazlallāh Nuri skomentował swoją walkę z ideowym prze-
ciwnikiem sejjedem Abdallāhem Behbahānim: „Ani ja nie byłem absolutystą, ani 
sejjed Abdallāh i sejjed Mohammad [Tabātabāi – M.A.] konstytucjonalistami. Oni 
byli przeciwko mnie, a ja byłem przeciwko nim”821.

W Pierwszym Madżlesie główną kwestią dyskusyjną była istota konstytucji: 
debatujący zastanawiali się czy ma ona opierać na wzorcach europejskich, czy też 
– przyjąć za swoją podstawę szariat. Zwolennicy reform na wczesnym etapie często 
powtarzali tezę o zbieżności tradycyjnych zasad szariatu z nowymi postulatami spra-
wiedliwości i równości. Mirzā Jusuf-chān Tabrizi Mostaszār ad-Doule w Jek kaleme 
(Jedno słowo) cytował Koran i hadisy, aby wykazać ich zgodność z hasłami wolności 
i równości oraz z ważnym tekstami konstytucji francuskiej822. Według autora Jek 
kaleme istnieje pięć podstawowych różnic między prawem europejskim a islamskim. 
To pierwsze znalazło sposób, aby pogodzić interesy państwa i społeczeństwa, jest 
uniwersalne, jeśli chodzi o zastosowanie, obejmuje przede wszystkim sprawy do-
czesne, łatwo je zrozumieć i zawiera w sobie prawo świeckie (orf)823. Powyższe róż-
nice, zgodnie z tym co twierdził Mirzā Jusuf-chān Tabrizi Mostaszār ad-Doule, były 
do przezwyciężenia. Pomijając szczegółową analizę argumentów zwolenników syn-
tezy maszrute i maszru’e, takich jak szejch Fazlallāh Nuri, Behbahāni czy Tabātabāi 
oraz ich przeciwników, w rodzaju Ehteszāma as-Soltān, przypomnijmy, w ślad za 
Ādamijatem, że próby zakorzenienia porządku konstytucyjnego w tradycyjnym, szy-
ickim prawie miały szkodliwy wpływ na perską myśl polityczną824. Iluzja, że można 
znaleźć wspólną płaszczyznę między logiką aktów normatywnych, wzorowanych na 
normach europejskich, a tradycją religijną była dowodem na pragnienie wykorzy-
stania konstytucji jako narzędzia do celu, a nie celu samego w sobie. Świadczyła też 
o pewnego rodzaju ignorancji prokonstytucyjnych duchownych, którzy nie chcieli 
zagłębiać się w istotę europejskiego porządku prawnego, twierdząc, że jest on wtórny 
wobec Koranu i zawartych tam praw, a Behbahāni „poradził deputowanym, aby nie 
wymieniali z nazwy obcego rządu, od którego został zapożyczony model [konstytu-

821 F. Ādamijat, Ideolożi-je Nehzat-e Maszrutijat-e Irān (Ideologia irańskiego Ruchu Konstytucyjnego), 
t. 1, Tehrān 1355 (1976), s. 429–430.

822 Mirzā Jusuf-chan Tabrizi „Mostaszār ad-Doule”, Resāle-je mousum be „Jek kaleme” (Traktat pod 
nazwą „Jedno słowo”), Tehrān 1385 (2007). Mostaszār ad-Doule to przydomek o znaczeniu „doradca 
państwa”.

823 Mirzā Jusuf-chan Tabrizi „Mostaszār ad-Doule”, Resāle-je mousum be „Jek kaleme”. 
824 Por. R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 54.
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cji – M.A.], ponieważ jest to ‘obraźliwe’; powinni po prostu twierdzić, że ich decyzje 
prawne są oparte na prawie koranicznym”825. 

Po zlikwidowaniu przez szacha Pierwszego Madżlesu zaczęły się ważyć losy no-
wej inteligencji i jej społecznego przywództwa. Problem dotyczył nie tylko podkre-
ślanego przez zachodnich badaczy aspektu modernizacji i reform w dziedzinie gospo-
darki i edukacji, ale także rozprzestrzenienia nowego sposobu myślenia. Inteligencja, 
inspirowana belgijskim modelem konstytucji nie była w stanie wprowadzić zmian 
w społeczeństwie, przyzwyczajonym do odgórnej inicjatywy państwa i społeczne-
go przywództwa szyickich duchownych. W Europie społeczeństwo obywatelskie 
kształtowało się na przestrzeni wielu wieków, a główną rolę w formowaniu nowego 
typu świadomości odegrały świeckie placówki edukacyjne. W Persji na przełomie 
wieków nowoczesne szkoły dopiero zaczynały powstawać. Bagley postawił pytanie: 
czy inteligencja zdołałaby się rozwinąć, gdyby udało jej się wprowadzić trwałe rządy 
konstytucyjne? Powołując się na Ādamijata, badacz stwierdził, iż istniała szansa na 
rozprzestrzenienie modernizacji; z drugiej strony jednak mogło się zdarzyć, że dalsze 
racjonalne reformy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i edukacji wywołałyby opór 
ze strony społeczeństwa, jako obce826.

Ādamijat sądzi, że Pierwszy Madżles być może byłby w stanie skierować Iran na szerzej 
akceptowane tory modernizacji. Z drugiej strony możliwe, że dalsze racjonalne reformy 
zwłaszcza w dotyczących codziennego życia dziedzinach gospodarki i edukacji, przy 
wprowadzaniu mogłyby wydawać się obce i nie do przyjęcia ogromnej liczbie ludzi. Na-
wet gdyby wszyscy intelektualiści stanowili przykład cnót i zdrowego rozsądku, mogliby 
wywołać nieufność jako zeuropeizowana (farangi ma’āb) mniejszość, obojętna wobec 
irańskiej kultury i islamskiego zwyczaju827.

Uzasadnione wątpliwości badacza i ambiwalencja widoczna w odpowiedzi wyni-
kają z pominięcia próby oceny samego działania inteligencji. Prawidłowo postawione 
pytanie powinno raczej brzmieć: czy perska inteligencja zdołała zaadaptować prawno-
-państwową myśl Europy Zachodniej do potrzeb własnej kultury; czy zostało wypeł-
nione zadanie mediacji między kulturą rodzimą a zachodnią? Zdobycie narzędzia, 
jakim była konstytucja, nie gwarantowało inteligencji realizacji jej zadań. Potrzebo-
wała jeszcze odbiorców idei, zaś aby do nich trafi ć, konieczne były autorytety, ludzie, 
którzy wiedzieli, jakie argumenty przemawiają do niewykształconego, myślącego 
stereotypami i symbolami społeczeństwa. W sytuacji braku rozbudowanego systemu 
nowoczesnej oświaty rzecznikami interesów społeczeństwa i jego przewodnikami sta-
wali się konserwatywni duchowni, w rodzaju uczniów szejcha Fazlallāha Nuriego. 
Operowali pojęciami znanymi ogółowi i odwoływali się do swojskich pojęć828.

825 M. Bayat, The cultural implications of the Constitutional Revolution [w:] Qadżar Iran. Political, 
social and cultural change 1800–1825, ed. by E. Bosworth, C. Hillenbrand, Mazda Publishers, California 
U.S.A. 1992, s. 68–69.

826 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 57.
827 Tamże.
828 Przykłady można mnożyć; por. np. wykorzystanie „paradygmatu Kerbeli” w 1906 roku. 
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W czasie prac Drugiego Madżlesu istniały już dwie ofi cjalne partie: Demokrāt-e 
Āmijun (Socjaldemokraci), wywodząca się z nurtu rewolucyjnego, oraz Edżtemā’ijun-e 
E’tedālijun (Partia Umiarkowana), mająca korzenie w ruchu o umiarkowanych po-
glądach829. Malek asz-Szo’arā zaznaczył, że istniały też inne partie, jednak te dwie 
główne odegrały decydującą rolę w dyskusjach w madżlesie oraz w kształtowaniu 
politycznego i intelektualnego oblicza Iranu830. Na istnienie dwóch grup: „umiarko-
wanej” i mniej licznej – „demokratów”, wskazał również Leonard Binder, zaznacza-
jąc, że były to grupy o płynnych granicach831. Abrahamian, pisząc o tym okresie, też 
zwrócił uwagę na opozycyjność dwóch nurtów: radykalnego, reprezentowanego przez 
Partię Demokratyczną (ferqe-je demokrāt), i umiarkowanego (ferqe-je e’tedāl)832. 
Czajkin natomiast, komentując skład madżlesu w drugiej, dojrzałej fazie maszrute 
(13 lipca 1809 – 24 grudnia 1911), napisał: „W drugim parlamencie widzimy cztery 
frakcje: »demokratów«, »umiarkowanych«, »blok« (jednoczący dosyć zróżnicowane 
elementy) i »zjednoczenie i postęp«”833. Większość badaczy zgadza się, co do faktu, 
że prace parlamentu w latach 1909–1911 zdominowała walka ideowa dwóch anta-
gonistycznych nurtów: stronnictwa demokratycznego (ferqe-je demokrāt) i frakcji 
umiarkowanej (ferqe-je e’tedāl). Sykes trafnie zauważył, że w Drugim Madżlesie 
znaleźli się wyłączenie nacjonaliści (mellijun), obecnie podzieleni na dwie partie, 
z których jedna – rewolucyjna – błędnie została nazwana „demokratami”834.

Demokraci wywodzili się z radykalnych stowarzyszeń, które istniały przed 1906 
rokiem; do partii należeli między innymi: Hasan Taqizāde i Mohammad Tarbijat 
z Gandżine-je Fonun w Tabrizie, Solejman Eskandari i Mohammad Rezā Mosāwāt 
z Komitetu Rewolucyjnego w Teheranie, Hosejn-qoli-chān Nawāb, były kolega 
Malkom-chāna w Londynie i prawdopodobnie członek Dżāme’-je Ādamijat w Te-
heranie835. Skład grupy był zróżnicowany, jednak nie było w niej członków wywo-
dzących się z wyższych warstw, związanych z dworem; obejmowała 8 urzędników, 
5 dziennikarzy, 1 właściciela ziemskiego, 1 doktora, 5 przywódców religijnych, 
3 szejchitów, 1 azalitę836. Poza parlamentem na czele demokratów stali Hajdar-chān 
i Rasulzāde. Demokraci mieli w madżlesie o połowę mniej miejsc niż partia umiar-
kowana, a ich radykalizm wzbudzał niepokój wśród ulemów i bogatych właścicie-
li ziemskich: „Słowo ‘rewolucyjny’ było używane przez adwersarzy demokratów, 
których program był alarmujący dla ulemów i niezbyt uspokajający dla właścicieli 
ziemskich, chociaż nie był to jedyny czynnik, który budził nieufność”837. Z badań 
Ādamijata wynika, że demokraci nie zdołali zapewnić sobie poparcia rzemieślników 

829 Malek asz-Szo’arā-je Bahār, Tārich-e mochtasar-e ahzāb-e sijāsi..., s. 8–9.
830 Tamże, s. 9.
831 L.L. Binder, Political development in a changing society, University of California Press, Berkeley 

and Los Angeles, s. 202.
832 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 103.
833 К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 39.
834 Por. P. Sykes, A History of Persia, t. 2, s. 422.
835 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 103.
836 Tamże, s. 103.
837 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 62.
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i chłopów, chociaż ich program, godzący w interesy klas posiadających, zawierał 
postulaty przydziału ziemi838. Demokraci stracili z oczu cel, jakim było utworzenie 
dwuizbowego parlamentu, angażując się zamiast tego w wewnętrzną walkę o władzę 
z frakcją umiarkowaną – dużo liczniejszą, posiadającą poparcie kupców, posiadaczy 
ziemskich i konstytucyjnego kleru. Obydwa nurty: demokratyczny i umiarkowany, 
prezentowały postawę patriotyczną839, i w równym stopniu zabiegały o poparcie ba-
zarich, jednak na tym kończyły się podobieństwa między nimi. Partia Umiarkowana 
popierała interesy feudalnej arystokracji i tradycyjnej klasy średniej, a wśród 53 de-
putowanych było 13 ulemów, 10 właścicieli ziemskich, 9 kupców, 10 urzędników 
i 3 przywódców plemiennych840. Oprócz Behbahāniego i Tabātabāiego, na czele par-
tii stał Sepahdār, plemienny przywódca z północy oraz wykształcony w Europie pa-
triarcha arystokratycznej rodziny książę Abd al-Hosejn Mirzā, zięć Mozaffar ad-Din 
Szacha841. Program partii obejmował: 

wzmocnienie monarchii konstytucyjnej; utworzenie Wyższej Izby, ochrona religii – „naj-
lepsze zabezpieczenie przed prześladowaniem i przemocą”, ochrona rodziny, własności 
prywatnej i podstawowych praw; wpajanie masom „postawy współpracy” poprzez edu-
kację religijną, przyznanie fi nansowego wsparcia „średnim klasom” (tabaqe-je motawa-
sete), szczególnie drobnym przedsiębiorcom bazarowym, poszanowanie szariatu i obrona 
społeczeństwa przed „terroryzmem” anarchistów, „nihilizmem” demokratów i „materia-
lizmem” marksistów842. 

Niektóre postulaty programu, jak obietnica wsparcia fi nansowego i ochrona włas-
ności prywatnej czy gwarancja niepodważalnej roli religii w kształtowaniu społe-
czeństwa, miały zapewnić Partii Umiarkowanej poparcie średniej klasy bazarowej 
i ulemów. Inne – wskazywały na ideowych przeciwników: anarchistów, demokratów 
i marksistów, a wszystkie te pojęcia charakteryzowały nurt radykalny. Pomimo fak-
tu, że jedna z partii nosiła nazwę umiarkowanej, a druga – demokratycznej, można 
postawić tezę, że w Drugim Madżlesie istniały dwie główne tendencje – jedna zmie-
rzająca w stronę radykalizmu, a druga – konserwatyzmu. U podstaw konfl iktu leżało 
zagadnienie sekularyzacji i modernizacji Iranu. Obydwa problemy obejmowały sze-
rokie spektrum różnych zagadnień. Rozstrzyganiem tych fundamentalnych kwestii 
zajmowali się ludzie wykształceni, wywodzący się z różnych warstw społecznych, 
ukształtowani przez różne systemy edukacji i różnorodne wpływy ideowe. 

Między frakcją demokratyczną a stronnictwem umiarkowanym zaznaczyły się 
różnice nie tylko na poziomie ideowym i społecznym. Te dwie grupy różniły się 
ogólnie poziomem wykształcenia i zamożności. Cechą dystynktywną były także wi-
zje przemian: stopniowa poprzez zrozumienie problemu lub gwałtowna, zakładająca 
natychmiastowe działanie. Na poziomie praktycznym miały różne interesy, chociaż 
postulowały podobne zmiany: frakcja umiarkowana zdążała ku zapewnieniu wolno-

838 Tamże. 
839 Tamże.
840 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 105.
841 Tamże, s. 106.
842 Tamże.



191

ści w ramach monarchii konstytucyjnej, podczas gdy socjaldemokraci chcieli przede 
wszystkim poprawy warunków materialnych dla rodzącej się nowej klasy średniej 
(robotniczej). Biorąc pod uwagę zasygnalizowane różnice, można wręcz stwierdzić, 
że istniały „dwie inteligencje” albo też: jedna, ale o „janusowym obliczu”.

Powyższe propozycje klasyfi kacji nie ułatwiają systematyzacji zjawiska inteli-
gencji ani nie pomagają uporządkować problematyki, którą inteligencja podejmo-
wała. W perspektywie kulturowej wyróżniamy dwie podstawowe grupy inteligencji: 
postępową, obejmującą zwolenników reform w sferze ideowej na wzór zachodni (ich 
konsekwencją byłyby konkretne zmiany w innych sferach: politycznej, społecznej, 
ekonomicznej itp.) oraz zachowawczą, stojącą na stanowisku, że należy z prawa 
szariatu i silnej władzy centralnej uczynić podstawę ustroju społeczno-polityczne-
go. Odłam postępowy obejmował dwie formacje: liberalną, rozwijającą się po linii 
Malkom-chāna (z zachowanymi ideałami humanizmu i liberalizmu zachodnioeuro-
pejskiego) oraz rewolucyjno-demokratyczną, reprezentowaną przez takich działa-
czy, jak Hasan Taqizāde (socjalistyczne, z wpływami marksizmu). W nurcie zacho-
wawczym inteligencji będą mieścili się wielcy wezyrowie i ministrowie szacha oraz 
modżtahedzi – nazywani przez badaczy postępowymi, w naszym ujęciu reprezentują 
nurt zachowawczy: fundamentem kultury ma pozostać islam843.

Działaczy Pierwszego Madżlesu zjednoczyła walka z despotyczną władzą, nato-
miast członków Drugiego Madżlesu podzieliła walka o władzę. Abrahamian stwier-
dził, że perska Rewolucja Konstytucyjna w odróżnieniu od innych rewolucji euro-
pejskich nie pożarła swoich dzieci, lecz – tak jak tamte – wielu rozbroiła844. Trzeba 
dodać, że wytrąciła broń z ręki wszystkim orędownikom przemian, które w rezultacie 
miały uniezależnić Persję od obcych mocarstw. 

5.5. Konstytucja jako zjawisko kulturowe. Treść Ustawy Zasadniczej 

(qānun-e asāsi) oraz Ustawy Uzupełniającej 

(motammem-e qānun-e asāsi)

Interesującą opinię na temat istoty Rewolucji Konstytucyjnej zaprezentował Ali 
Gheissari, stwierdzając, że po Rewolucji Islamskiej (1979) ofi cjalnie głoszono, iż 
rewolucja 1905–1911 była ruchem ze swej istoty religijnym, którego powodzenie 
zostało udaremnione przez połączone siły „Zachodnich kolonialistów, ich miejsco-
wych agentów w misjach chrześcijańskich i tajnych stowarzyszeniach masońskich 
oraz świeckich intelektualistów, zaślepionych przez zachodnie wartości”845. Trafnie 

843 W tzw. pozytywnym wariancie utrwalającym, tzn. oczyszczony z wypaczeń, uwolniony spod 
wpływów skorumpowanych szyickich duchownych, wzbogacony refl eksją fi lozofi czną. Na temat nurtu 
utrwalającego w kulturze zob. B. Jegorow, Słowianofi lstwo – okcydentalizm – kulturologia. 

844 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 107.
845 A. Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Century, University of Texas Press 1998, s. 25; 

por. także Ali Davāni, Nehzat-e Rowhānioun-e Iran (The Movement of Iranian Clergy), 10 vols., Te-
heran 1360/1981; Ali Mohammad Naqavi, Jāme’e shenāsi-ye Qarb-zadegi (The Sociology of Western-
ism), 2 vols., Vol. 1, Teheran 1361/1982, Vol. 2, Tehran 1363/1984; Ali Akbar Valāyati, Maqaddame-ye 
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wskazano na dwie siły, które stoczyły między sobą walkę o nowy kształt Persji: szy-
ickie duchowieństwo i świeckie (tu: nie szyickie) formacje inteligencji. Jednak ruch 
konstytucyjny nie był wyłącznie nurtem religijnym: to inteligencja świecka była siłą 
inspirującą zmiany – dostarczyła podłoża ideowego i wymusiła na szyickim ducho-
wieństwie odpowiedź na swoją wizję rzeczywistości. 

Treść konstytucji dokumentowała ostateczny rezultat walki o społeczne przy-
wództwo między nową inteligencją i szyickim duchowieństwem. Brak świadomości 
politycznej większości elity wykształconej okazał się poważną przeszkodą w reali-
zacji mediacyjnego zadania inteligencji. Ostateczny kształt konstytucji, a zwłaszcza 
Ustawy Uzupełniającej dowodził wielu kompromisów, ale i sprzeczności między 
prawnym porządkiem szariatu a nowym, ustalonym przez konstytucję846. 

Konstytucja Persji składała się z Ustawy Zasadniczej (qānun-e asāsi), podpisa-
nej w grudniu 1906 roku oraz Ustawy Uzupełniającej (motammem-e qānun-e asāsi) 
– podpisanej w październiku 1907 roku847. Tekst z 1906 roku składa się z krótkiej 
preambuły oraz 51 artykułów. Sześć z nich artykuły: 12, 31–32, 34, 46, 48 są zbieżne 
z treścią konstytucji belgijskiej, pięć – artykuły 13, 18, 23, 25 i 42 zostały zainspiro-
wane konstytucją bułgarską z 1879 roku848. Dwuizbowy parlament, złożony z izby 
deputowanych (madżles) oraz senatu, to również zapożyczenie z konstytucji belgij-
skiej, chociaż sugestia, aby połowa członków senatu była mianowana przez szacha, 
wskazywała na inspirację tekstem rosyjskiej konstytucji, przygotowanym przez 
Dumę849. Część zatytułowana „Utworzenie Madżlesu” (art. 1–14) zawierała regu-
lacje, dotyczące prawa wyborczego, zapewniała deputowanym immunitet (art. 12), 
głosiła, że obrady parlamentu są jawne (art. 13), z wyjątkiem szczególnych okolicz-
ności (art. 34–35). Część druga determinowała charakter madżlesu. Najważniejsze 
regulacje w tej części dotyczyły fi nansów: zapewniały madżlesowi prawo do aproba-
ty lub odrzucenia międzynarodowych traktatów i koncesji oraz dawały kontrolę nad 
surowcami naturalnymi Persji oraz państwowymi fi nansami (art. 18, 22, 23, 24, 25 
i 26). Madżles miał także prawo weta wobec mianowanych przez szacha wezyrów 
(art. 27–29), jeśli działali oni niezgodnie z konstytucją. Prawo do inicjowania ustaw 
mieli ministrowie (art. 33, 37) oraz deputowani madżlesu, jeśli utworzyli grupę co 
najmniej 15 członków (art. 39). Ostatnia część Ustawy Zasadniczej dotyczyła warun-
ków utworzenia senatu (art. 43–48). Pomijamy szczegółowe omówienie tej kwestii, 

Fekri-ye Nehzat-e Mashrutiyat (The Intellectual Background of the Constitutional Movement), 3rd edition, 
Teheran 1365/1986.

846 Por. R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 55.
847 Zawartość obydwu dokumentów omawiamy na podstawie tekstu konstytucji w przekładzie na 

język angielski; por. E.G. Browne, The Fundamental Laws of December 30, 1906 oraz The Supplemen-
tary Fundamental Laws of October 7, 1907 [w:] E.G. Browne, The Persian Rewolution, s. 362–371, oraz 
s. 372–384. Por. także S.A. Arjomand, Encyclopedia Iranica, hasło: The Constitution.

848 S.A. Arjomand, Encyclopedia Iranica, hasło: The Constitution.
849 Tamże. Car Mikołaj II podpisał ustawę zasadniczą 23 kwietnia 1906 roku – była to konstytucja, 

chociaż nie używano takiej nazwy, aby nie kojarzyć uchwalenia ustaw z ograniczeniem władzy absolutnej. 
Łączyła ona sprzeczne w swej istocie elementy, głosząc, że car dysponuje „najwyższą władzą absolutną”, 
a zarazem wprowadzając prawa i obowiązki obywateli. Por. M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, 
przekł. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, s. 694.
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gdyż senat ostatecznie nie został utworzony aż do 1950 roku850. Warto jedynie wspo-
mnieć, że zgodnie z projektem sprawy fi nansowe leżały wyłącznie w gestii madżlesu. 
Jest to fakt istotny, jeśli przypomnimy, że połowę członków Senatu miał mianować 
szach. Finanse były największą bolączką Persji, a pieniądze pochodzące z podatków 
i zagranicznych pożyczek przez cały wiek XIX i na początku XX płynęły głównie 
do kieszeni szacha, członków jego rodziny i przedstawicieli dworskiej kamaryli851. 

Ustawa Uzupełniająca składała się ze 107 artykułów i stanowiła najważniejszą 
część perskiej konstytucji. Zawierała: wykaz praw dotyczących wolności jednostki 
(art. 8–25), podział władzy (26–28), defi nicję zakresu władzy prowincjonalnych an-
dżomanów (art. 29), dookreślenie praw deputowanych (art. 30–34), zakres władzy 
szacha (art. 35–59), odpowiedzialność ministrów przed parlamentem (art. 58–70), 
organizację systemu sądowniczego (art. 71–89), a także – postanowienia ogól-
ne (art. 1–7), kwestię fi nansów (art. 90–93) oraz armii (art. 104–107). W aspekcie 
semiotycznym stanowiła dowód na ingerencję znaków spoza rodzimego systemu: 
głównie indywidualizmu w sferze politycznej852. Nie były realizowane w ciągu na-
stępnych dziesięcioleci, lecz przetrwały jako zapis zmian dokonanych w świadomo-
ści kultury – nowych „kodów pamięci”. 

Wraz z adaptacją rozwiązań prawnych, zawartych w konstytucjach: belgijskiej 
i bułgarskiej w perskim dokumencie znalazły się elementy wspólne z europejską 
kulturą polityczną: konstytucja gwarantowała równość wszystkich obywateli wobec 
prawa (art. 8), ochronę własności prywatnej (art. 9, 13–17), prawo do uczciwego pro-
cesu w przypadku oskarżenia o przestępstwo (art. 10–12), wolność stowarzyszania 
się i wolność prasy (art. 20–21) i słowa (art. 22–23). Naród został uznany za źródło 
władzy (art. 26). W perskiej konstytucji znalazł się też bardzo ważny artykuł doty-
czący edukacji (art. 19). Stanowił on, że rząd działający w imieniu narodu powinien 
zakładać i fi nansować szkoły, przygotować dla nich instrukcje oraz kierować nimi 
i nadzorować je poprzez Ministerstwo Nauki i Sztuki853. W treści ustawy spełniało się 
marzenie Dehchodā, który postulował zreformowanie systemu edukacji i potrzebę 
tę uznawał za najbardziej naglącą. W ignorancji dopatrywał się przyczyn zacofania 
Persji oraz zniewolenia Irańczyków854. 

Konstytucja przygotowywała grunt pod stopniową ewolucję systemu państwowo-
-prawnego od państwa autokratycznego do monarchii konstytucyjnej. Uznając sza-
cha i parlament za źródło władzy, jednocześnie rozciągała kontrolę madżlesu na 

850 S.A. Arjomand, Encyclopedia Iranica, hasło: The Constitution.
851 Świadomość tego faktu była powszechna nie tylko wśród perskich reformatorów, zdawali sobie 

z niego sprawę przedstawiciele Rosji i Wielkiej Brytanii. W czasie powstania tabryskiego, gdy szach 
zwrócił się z prośbą o pożyczkę została ona – jak pamiętamy – obwarowana szeregiem warunków. Por. 
E.G. Browne, The Persian Revolution, s. 261. 

852 Na fakt, że indywidualizm jako wartość manifestował się przede wszystkim w sferze politycznej, 
nie zaś – antropologicznej zwrócił uwagę A. Gheissari. Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals, s. 19.

853 Por. The Supplementary Fundamental Laws of October 7, 1907 [w:] E.G. Browne, The Persian 
Rewolution, s. 375.

854 M. Bayat, The cultural implications of the Constitutional Revolution [w:] Qajar Iran. Political, 
social and cultural change, s. 67.
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poczynania wezyrów (art. 65), co można uznać za wstępny krok do stopniowego 
przekształcenia kadżarskich struktur administracyjnych do tych, które funkcjonowa-
ły w europejskich społeczeństwach obywatelskich. Artykuły sankcjonujące prawo 
madżlesu do pociągnięcia do odpowiedzialności ministrów wywołały duży sprze-
ciw ze strony tych ostatnich. Wykluczały one możliwość pełnienia funkcji ministrów 
przez bliskich krewnych panującego szacha (art. 59), likwidowały możliwość ho-
norowego używania tytułu (art. 63), nie wolno im było przyjmować pensji z innego 
źródła niż to związane z pełnioną funkcją (art. 68). Uważna lektura tej części Ustawy 
Uzupełniającej pozwala stwierdzić, że pobrzmiewają w niej echem propozycje re-
form, które chciał przeprowadzić ponad pół wieku wcześniej Amir Kabir. A zatem, 
konstytucja odzwierciedliła nie tylko wpływ europejskich systemów parlamentar-
nych, lecz również – i to w znacznym stopniu – projekty perskich reformatorów. 
Świadomość konieczności reform i ich charakteru nie była zdobyczą okresu maszru-
te, pojawiła się dużo wcześniej. 

Nadrzędnym celem maszrute nie było obalenie władzy szacha, lecz ograniczenie 
despotyzmu. W Ustawie Uzupełniającej znalazły się artykuły będące próbą zdefi nio-
wania na nowo roli monarchy: jawił się on jako stojący na czele władzy wykonaw-
czej (art. 21)855, był dowódcą sił zbrojnych (art. 50)856, miał prawo do wypowiadania 
wojny i zawierania pokoju (art. 51). Nie odpowiadał przed madżlesem, co w osta-
tecznym rozrachunku wskazuje na dualizm władzy w Persji w dobie maszrute. Szach 
nie miał prawa weta wobec działalności legislacyjnej, lecz w obliczu faktu, iż perski 
parlament nie posiadał narzędzi do egzekwowania postanowień, nie miało to więk-
szego znaczenia. 

Sprzeczności między instytucjami i tendencjami wspierającymi rządy autokra-
tyczne a ciążeniem ku społeczeństwu obywatelskiemu nie były tak duże jak napię-
cie między zwolennikami sekularyzacji i autorytetami religijnymi. Wiele artykułów 
Ustawy Uzupełniającej, dotyczących roli islamu w nowym porządku państwowo-
prawnym zostało dodanych do tekstu konstytucji z inicjatywy szejcha Fazlallāha Nu-
riego. Artykuł 1 potwierdzał, że islam szyicki jest ofi cjalną religią Persji, zaś artykuł 
2 wskazywał na religijną konotację władzy szacha, określając go mianem „szachin-
szacha Islamu”857. Ten sam artykuł ustanawiał, że zostanie powołany komitet, złożo-
ny z co najmniej pięciu modżtahedów, którzy – nie należąc do grona deputowanych 
– będą mieli możliwość przedyskutowania i rozważenia propozycji madżlesu oraz 
prawo zawetowania postanowień, jeśli uznają je za niezgodne z szariatem858. Waga 
postanowienia została wzmocniona stwierdzeniem, iż ten artykuł pozostanie nie-
zmieniony aż do pojawienia się ukrytego Imama859. Nuriego nie usatysfakcjonował 
częściowy sukces, chociaż faktycznie dawał on szyickim duchownym możliwość nie 

855 Por. The Supplementary Fundamental Laws of October 7, 1907 [w:] E.G. Browne, The Persian 
Rewolution, s. 376.

856 Tamże, s. 379.
857 Tamże, s. 372.
858 Tamże, s. 373.
859 Por. tamże.
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tylko ingerencji w prace parlamentu, ale też – podstawę do działań opozycyjnych 
wobec konstytucji i sabotowania prac ustawodawczych. 

Ustępstwa na rzecz religii spowodowały niespójność tekstu konstytucji i we-
wnętrzną sprzeczność wielu fundamentalnych postanowień. Zadeklarowana wolność 
słowa, prasy i stowarzyszeń (andżomanów) została obwarowana zastrzeżeniem, że 
nie mogą one godzić w islam. W ten sposób szyickie duchowieństwo zagwaranto-
wało sobie kontrolę nad treścią popularnych środków przekazu i mogło tłumić w za-
rodku wszelkie próby krytyki poczynań duchownych. Wprowadzenie cenzury – bo 
tym w istocie był artykuł 20860 – stało w jawnej sprzeczności z gwarantowanymi 
wolnościami obywatelskimi.

Jak zauważył M. Bagley: „Najpoważniejszy i najdłuższy konfl ikt między zwo-
lennikami parlamentaryzmu i autorytetami religijnymi dotyczył (...) sądownictwa 
(artykuły 71–89 Ustawy Uzupełniającej). (...) Pomimo listu od Āchunda Qāsem 
Chorāsāniego, który domagał się, aby śledztwa i wymierzanie kar podlegało pra-
wu szariatu i pozostało niezmienione, większość deputowanych nalegała, aby sy-
stem sądowniczy został ustanowiony przez parlament i podlegał Ministerstwu 
Sprawiedliwości”861. Sprawa systemu sądowniczego była przedmiotem działań refor-
matorskich od czasów Fath Alego Szacha. Dualizm w systemie prawnym ze wzglę-
du na współistnienie szariatu (prawa religijnego) i orf (prawa świeckiego), korupcja 
sędziów, projekty reform, niewprowadzane w życie z powodu braku środków do 
egzekwowania postanowień, były najpoważniejszymi – obok katastrofalnego stanu 
fi nansów – chorobami Persji862. Obawy szyickiego duchowieństwa koncentrowały 
się wokół groźby utraty funkcji sędziów i arbitrów a przez to – statusu społeczne-
go863. Z drugiej strony – w Persji nie istniały cywilne kodeksy prawne, dlatego też 
utworzone w 1907 roku sądy świeckie stosowały szariat864. Najpilniejsze w tej sy-
tuacji zadanie spisania uporządkowanego kodeksu orf budziły sprzeciw ze strony 
duchowieństwa865, gdyż taki uporządkowany system mógłby ograniczyć arbitralne 
stosowanie artykułu 2 Ustawy Uzupełniającej, który dawał modżtahedom prawo do 
ostatecznego decydowania o zgodności lub niezgodności z szariatem. 

Tekst konstytucji odzwierciedlił dualizm perskiej kultury w czasach Kadżadrów. 
Stanowił on też zwięzły zapis zmian w semiotycznej strukturze kultury, dokumen-

860 „Wszystkie publikacje, z wyjątkiem heretyckich książek i spraw szkodliwych dla religii (islamu), 
są wolne od cenzury. Jeśli, jednak, zostanie odkryte w nich cokolwiek sprzeczne z prawem prasowym, 
to wydawca lub autor podlega karze zgodnie z tym prawem. Jeśli autor jest znany i przebywa w Persji, 
wówczas wydawca, drukarz i kolporter nie zostaną poddani dochodzeniu”. Por. The Supplementary Fun-
damental Laws of October 7, 1907, s. 375.

861 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 55.
862 Szczegóły na temat systemu sądownictwa w czasach Kadżarów zob. W. Floor, Change and de-

velopment in the judical system of Qajar Iran (1800–1925) [w:] Qajar Iran. Political, social and cultural 
change, s. 113–147.

863 Por. R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 55.
864 Por. W. Floor, Change and development in the judical system..., s. 126.
865 Taki kodeks udało się spisać dopiero w 1911 roku, przy pomocy francuskiego prawnika Astolphe 

Perni i, aby nie drażnić niepotrzebnie ulemów, wprowadzono go jako eksperymentalny i czasowy w listo-
padzie 1911 roku. Por. W. Floor, Change and development in the judical system..., s. 126.
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tując zaistnienie w niej nowych znaków w zakresie fundamentalnych elementów: 
religii i władzy państwowej. Większość praw i postanowień konstytucji nie została 
wprowadzona w życie, co stanowi dodatkowy argument na rzecz stwierdzenia, że 
tekst perskiej konstytucji należy traktować przede wszystkim jako dokument zmian 
zaistniałych w świadomości irańskiej inteligencji. W sferze społeczno-politycznej 
nie istniały narzędzia do egzekwowania wszystkich zapisanych praw.

Rewolucję Konstytucyjną (1905–1911) odczytujemy jako rezultat przyswojenia 
przez irańską inteligencję zachodnich idei i podjęcia prób zaszczepienia ich na rodzi-
mym gruncie. Wartości Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789): wolność, równość, 
braterstwo były obecne zarówno w ideach, głoszonych przez Malkom-chāna na ła-
mach „Qānun”, jak też – w formie zrusyfi kowanej – przejęte od inteligencji rosyjskiej 
i krzewione w andżomanach i prasie866. Ich adaptacja była stymulowana pragnieniem 
postępu we wszystkich dziedzinach życia: ekonomicznej, politycznej i kulturalnej.

Z punktu widzenia mechanizmów ewolucji kultury oraz inteligencji jako tej 
grupy, która porządkuje strukturę semiotyczną, irańska Rewolucja Konstytucyjna 
została przez nas odczytana jako eksplozja: rezultat nagromadzenia w semiosferze 
znaków z obcego systemu, zwiększenia informacyjności systemu poprzez pomnoże-
nie opozycyjnych par i ostatecznie: uporządkowanie systemu znaków poprzez ujęcie 
jednych w tekst konstytucji i zmarginalizowanie innych. Konstytucja jest najczy-
telniejszym tekstem kulturowym interesującego nas okresu istnienia perskiej inteli-
gencji. Perska inteligencja XIX i początku XX wieku pozostawiła bogatą spuściznę 
ideową w formie paragrafów Ustawy Zasadniczej i Ustawy Uzupełniającej, a także 
– tendencji, które przejawiły się w niewielkim stopniu. Do tych drugich niewątpliwie 
możemy zaliczyć silną tendencję do indywidualizacji (spuścizna zachodnioeuropej-
skiego humanizmu i myśli chrześcijańskiej), dążenia w kierunku sekularyzacji kul-
tury (stąd późniejsza fascynacja rosyjskim komunizmem, który łączył kolektywny 
charakter społeczeństwa z areligijnością). Konstytucja pozostała na papierze. Stąd 
płynie istotna konkluzja – po przewrocie Rezy Szacha obydwa ważne nurty: szyi-
ckiego duchowieństwa oraz świeckiej inteligencji rewolucyjno-demokratycznej zo-
stały usunięte ze sceny społeczno-politycznej. Ujawnił się natomiast nurt kulturowy 
stłumiony w czasie maszrute – absolutyzm. Znaczy to, że był żywotny, a pytanie, 
które warto sobie zadać, dotyczy źródeł jego żywotności.

866 Na temat dziedzictwa ideowego Wielkiej Rewolucji Francuskiej w perskiej myśli politycznej 
zob. M. Tawakoli-Tarqi, Asar-e agāhi az enqelāb-e farānse dar szeklgiri-je engāre-je maszrutijat-e Irān 
(Spuścizna Rewolucji Francuskiej w wyobrażeniach konstytucjonalizmu w Iranie) [w:] „Irān Nāme”, vol. 
8, nr 3, (Summer 1369 [1990]), s. 411–439.
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Zakończenie

Próba podsumowania. Irańska inteligencja w XX wieku

W przedstawionych dotychczas rozważaniach na temat irańskiej inteligencji nie uda-
ło się zakreślić precyzyjnych granic zjawiska ani też w sposób jednoznaczny ustalić, 
które cechy są charakterystyczne dla inteligenta. Niepowodzenie nie jest wynikiem 
niedoskonałości narzędzi badawczych, lecz jawi się jako skutek dużej dynamiki ba-
danego fenomenu. Po odrzuceniu metod socjologicznych, które – jak wykazaliśmy 
– są nieadekwatne do badań irańskiej inteligencji XIX i początku XX wieku, brak 
jednoznacznych kryteriów, które pozwalają na sformułowanie ogólnej defi nicji „in-
teligencji”. W każdym przypadku punkt wyjścia musi stanowić kontekst historyczny 
oraz społeczno-polityczny, analiza potencjału kulturotwórczego różnych grup spo-
łecznych oraz ich gotowość do podjęcia aktów mediacji. Można zgodzić się z opinią 
Korguna, który badając inteligencję Afganistanu, sformułował wnioski adekwatne 
do inteligencji w ogóle, zwłaszcza w początkowych stadiach jej rozwoju: „W warun-
kach złożonego społeczeństwa w procesie transformacji nie ma i nie może być mowy 
o nakreśleniu stałych granic między różnorodnymi grupami i kategoriami wewnątrz 
samej inteligencji”867. 

Sprecyzowanie zakresu ról przypisywanych inteligencji jest możliwe wtedy, gdy 
jej pozycja została ugruntowana, a ona sama jako grupa społeczna zdobyła samo-
świadomość. W przypadku, gdy inteligencja dopiero się rodzi na gruncie danej kul-
tury typowy inteligent łączy różne funkcje i może z jednej strony współdziałać z ofi -
cjalną władzą przy rozbudowywaniu aparatu administracyjnego oraz wspomagać 
jego funkcjonowanie, z drugiej strony natomiast – występować przeciwko władzy 
w imię interesów społeczeństwa. Pytanie o społeczne przywództwo inteligencji jest 
problematyczne w sytuacji, gdy w dyskusjach nad pojęciem narodu i konsolidacją 
społeczeństwa ogromna część tego społeczeństwa pozostaje poza sferą zaintereso-
wania i zasięgiem idei inteligencji868. Automatycznie, ta zlekceważona część staje 
po stronie starego i znanego porządku. Nāzem al-Eslām Kermāni napisał w Tārich-e 

867 В.Г. Коргун, Интеллигенция в политической жизни Афганистана, Академия Наук СССР, 
Издательство „Наука”, Москва 1983, s. 17.

868 Adamijat zauważył, że w debatach nad planem wynajmowania ziem państwowych w dziesię-
cioletnie leasingi spółkom, których właścicielami są Irańczycy, umiarkowani deputowani wyrazili swój 
krytycyzm, że nie przyczynia się to do większych praw dla chłopów, gdy Taqizāde zaproponował zatrud-
nienie zagranicznych ekspertów do zarządzania spółkami. Ani jeden deputowany nie wypowiedział się na 
temat przydziału ziemi państwowej chłopom, chociaż taki punkt był w programie Partii Demokratycznej. 
R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 62–63.
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bidāri-je Irān (Historia przebudzenia Iranu): „prości ludzie w czasie zamachu szacha 
na parlament raczej sympatyzowali z dworem869. Malekzāde niechętnie przyznał, że 
szejch Fazlallāh Nuri miał znaczny wpływ na niewykształcone masy. A Malek asz-
-Szo’arā-je Bahār, czołowy poeta i uczestnik rewolucji, napisał lata później: „W cza-
sie zamieszek klasy wyższe i klasy niższe poparły despotyzm, jedynie klasa średnia 
pozostała wierna konstytucjonalizmowi”870.

Na podstawie stosunku irańskiej inteligencji do zastanej kultury można wyróż-
nić dwa główne nurty871. Pierwszy z nich reprezentował tendencję utrwalającą. Jego 
przedstawiciele pragnęli modyfi kacji kultury w ramach istniejącego porządku, czyli 
zachowania władzy szacha i szariatu jako podstaw nowego porządku społeczno-po-
litycznego. Nurt utrwalający był reprezentowany przez prokonstytucyjnych duchow-
nych: sejjeda Behbahāniego i sejjeda Tabātabāiego. Modżtahedzi nie postrzegali 
konstytucji jako ostatecznego celu swoich działań, lecz pragnęli ją wykorzystać do 
„oczyszczenia” Iranu z obcych wpływów ekonomicznych i politycznych. Tabātabāi 
powiedział: „Nie doświadczyliśmy rządów konstytucyjnych, ale ci, którzy odwie-
dzili kraje mające konstytucję, powiedzieli nam, że [konstytucja – M.A.] dała im 
bezpieczeństwo i dobrobyt”872. Ten sam nurt reprezentował szach Mozaffar ad-Din, 
gdy stwierdził: „Wszyscy europejscy królowie rządzą za pomocą parlamentu, i są 
oni o wiele silniejsi niż szach Iranu”873. Do reprezentantów tendencji utrwalającej 
zaliczymy także szejcha Fazlallāha Nuriego i sejjeda Kāzema Jazdiego. Bayat za-
uważył, że Nuri wykazał się dalekowzrocznością, widząc w konstytucji zagrożenie 
dla społeczno-kulturowego porządku, stworzonego przez islam, chociaż błędnie za-
kładał, że kluczowe koncepcje, takie jak wolność, równość, zdobywanie wiedzy to 
koncepcje babitów874. Reprezentowany przez duchownego kierunek myśli przema-
wiał do prostych ludzi. Patriotyzm w jego ujęciu był obroną przed zatruciem per-
skiej islamskiej kultury wpływami zachodnimi, poczynając od gospodarki i polityki, 
a kończąc na stłamszeniu religii i autorytetu duchownych. Dżalāl Āl-Ahmad wiele lat 
później skomentował śmierć Nuriego, nazywając duchownego obrońcą integralności 
islamskiego szyizmu: „Dla mnie ciało tego wybitnego człowieka, zwisające z szubie-
nicy, było jak fl aga sygnalizująca zwycięstwo qarbzadegi, po dwustu latach zmagań, 
wznosząca się nad dachem naszego kraju”875. Z perspektywy kilkudziesięciu lat po 
upadku ruchu konstytucyjnego Āl-e Ahmad dodawał: „Teraz, w cieniu tej fl agi (sym-
bolizowanej przez ciało Nuriego) jesteśmy jako naród obcy sami sobie. Pod wzglę-

869 Nāzem al-Eslām Kermāni, Tārich-e bidāri-je Irān, t. 1, s. 363. 
870 Por. E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 96.
871 Rozróżnienie na dwa nurty: burzący i utrwalający przyjęliśmy w ślad za rosyjskim badaczem 

Borysem Jegorowem. Por. B. Jegorow, Słowanofi lstwo – okcydentalizm – kulturologia [w:] Semiotyka 
dziejów Rosji, wybór i przekład B. Żyłko, Łódź 1993, s. 336–379. Zastosowana przez Jegorowa metoda 
została uznana przez nas za adekwatną do opisu głównych postaw perskiej inteligencji wobec własnej 
tradycji na przełomie wieków XIX i XX. 

872 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 51.
873 Tamże.
874 Por. M. Bayat, The cultural implications of the Constitutional Revolution, s. 69.
875 Al-e Ahmad Dż., Qarbzadegi (Okcydentoza), Tehrān 1341 (1963), s. 78.



199

dem ubioru, domów, jedzenia i literatury i publikacji. A co najbardziej niebezpieczne 
– pod względem kultury. Podlegamy zachodniemu szkoleniu, ulegamy zachodniemu 
myśleniu, i korzystamy z zachodnich sposobów, żeby rozwiązywać nasze własne 
problemy”876. Bagley dodał, że po rewolucji islamskiej 1979 roku wiele ulic zostało 
nazwanych imieniem Nuriego, podczas gdy Tabātabāiego i Behbahāniego zapomnia-
no877, co świadczyłoby z jednej strony o żywotności radykalnego nurtu utrwalającego 
w kulturze, z drugiej zaś – o słabości inteligencji o proweniencji zachodniej jako no-
wej grupy społecznej w czasie maszrute. Ta druga grupa, zmierzająca ku sekularyza-
cji kultury poprzez zanegowanie szyickiego islamu jako jej fundamentu, reprezento-
wała nurt burzący w kulturze. W czasie Rewolucji Konstytucyjnej nie był on jeszcze 
zarysowany wyraźnie, a jego rozwój w wieku XX wymaga wnikliwych badań. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że istnienie nurtu burzącego wspomagało potwierdzenie 
identyfi kacji z szyickim islamem przedstawicieli nurtów utrwalających.

Pytanie o narodziny i specyfi kę perskiej inteligencji jest zarazem pytaniem 
o kształtowanie się jej świadomości politycznej, i tu należy zaznaczyć, że formowała 
się ona pod przemożnym wpływem myśli zachodniej. Dżawād-e Tabātabāi stwier-
dził, że problem dżihadu, ogłoszonego w związku z wojnami persko-rosyjskimi, wy-
kroczył poza aspekt szariatu i w czasach, gdy ziarno świadomości o nowym okresie 
zakiełkowało w umysłach działaczy rewolucyjnych w Tabrizie878, zrodziła się wiedza 
polityczna, niezależna od tradycyjnego porządku. Autor zaznaczył, że od czasów, 
gdy Iran znalazł się u progu tej nowej świadomości, zakończył się okres pisania 
podręczników dla władców879. Dodajmy, że nie upłynęło dużo czasu, gdy rozpoczął 
się czas pisania „podręczników” dla społeczeństwa – w postaci pamfl etów, ulotek 
i czasopism: tajnych i jawnych. W dziedzinie myśli politycznej koncepcje proza-
chodniej inteligencji zderzyły się z tradycyjną terminologią: niektórzy duchowni, jak 
Tabātabāi czy Behbahāni próbowali wypracować nowy system pojęć opisujących 
proces polityczny, ale czynili to z pozycji tradycji – szariatu. Można zakładać, że 
tutaj tkwiła przyczyna, dla której pierwsze pokolenie perskiej inteligencji, z wyjąt-
kiem nielicznych jednostek, nie podjęło dialogu kulturowego. Tabātabāi stwierdził, 
że nowa inteligencja nie była do takiego dialogu zdolna, ponieważ nie rozumiała tra-
dycji, a próby interpretacji własnej kultury z pozycji wypracowanych przez francu-
skie Oświecenie spełzły na niczym, gdyż nie przystawały do realiów Iranu, gdzie rola 
religii była dużo większa niż na Zachodzie ze względu na jej nierozerwalny związek 
z codziennym życiem. Z kolei szyickie duchowieństwo nie było zdolne do prowa-
dzenia dialogu kulturowego z powodu żywionej niechęci do europejskich wzorców 
i zamknięcia w ramach tradycji islamskiej880. Badacz zauważył, że w Europie myśl 

876 Tamże.
877 R.F.C. Bagley, New light on the Iranian constitutional movement, s. 57.
878 Tabriz miał wówczas tytuł Dār al-Soltane-je Tabriz – stolica królów. Za Safawidów taki tytuł 

posiadały trzy miasta: Tabriz, Isfahan i Qazwin; por M. Moi’n, Farhang-e fārsi, Teheran 1371 (1993), 
wyd. 8, t. 4, s. 124.

879 Teksty pisane często przez wezyrów szacha, ludzi zaangażowanych w sprawy polityczne. Pierwszy 
tego typu traktat, zatytułowany Sijāsat nāme, napisał Nezām al-Molk (XI wiek n.e.).

880 Dż. Tabātabāi, Maktab-e Tabriz, s. 57.
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modernistyczna ukształtowała się, a następnie umocniła wskutek polemiki między 
tradycjonalistami a zwolennikami modernizacji881. W Europie problematyczny był 
kierunek modernizacji, natomiast zjawisko odnowy i zmiany sposobu myślenia we 
wszystkich dziedzinach życia i na każdym szczeblu społecznym było faktem dokona-
nym i bezdyskusyjnym. W Iranie samo pojęcie modernizacji nie było jednoznaczne. 
Polemika „starego” z „nowym” toczyła się w atmosferze wzajemnego niezrozumie-
nia terminologii. W Europie wypracowano spójny system pojęć i przypisywanych im 
znaczeń, którego używano w dyskusjach nad tradycją. W Iranie – nie.

Modernizacja, posiadająca początkowo aspekt techniczno-militarny, a następ-
nie ideowy okazała się zadaniem, które inteligencję przerosło. Persja pozostawała 
w kręgu zależności ekonomicznej i politycznej od obcych państw nawet za pano-
wania szachów z dynastii Pahlawich (przez koncesje i zależność od zagranicznych 
doradców i ekspertów). Rosja na ekonomiczne wyzwanie Zachodu odpowiedziała 
wyzwaniem ideologicznym882, dzięki czemu zdołała odzyskać spójność struktury se-
miotycznej. Za podobny odzew – ideologiczny na wyzwanie ekonomiczne – w Iranie 
można uznać dopiero Rewolucję Islamską. Paradoks wyraził się w fakcie koniecz-
ności zamknięcia systemu, aby można było uporządkować go na tyle, by odzyskać 
integralność. W przypadku krajów słabo rozwiniętych ekonomicznie jedyną moż-
liwą odpowiedzią na zewnętrzne wyzwanie ekonomiczne jest stworzenie ideologii 
nacjonalistycznej, z silnymi tendencjami do totalitaryzmu i fundamentalizmu. Ot-
warcie systemu na obce treści staje się możliwe pod warunkiem, że nie atakują one 
zbyt agresywnie granicy semiosfery, lub też żywotność kultury przyjmującej osłabła. 
W tym drugim przypadku jest zagrożona jej tożsamość. W świetle sformułowane-
go stwierdzenia nie dziwi fakt, że jednym z głównych tematów dyskusji, toczonych 
przez irańską inteligencję w wieku XX, było zagadnienie tożsamości Iranu. 

Podział pokoleń inteligencji w XX wieku zaproponował Abrahamian, przyjmując 
za kryterium ich stosunek do tradycji883. Według Abrahamiana, pokolenie pokonsty-
tucyjne skoncentrowało się na walce z religijnym konserwatyzmem, zaś niedawną 
przeszłość traktowało jako erę zacofania, fanatyzmu i dogmatyzmu. Po nim przyszła 
generacja ukształtowana przez wpływy marksizmu z jego hasłami walki klas. Tej 
grupie intelektualistów przeszłość jawiła się jako chyląca się ku upadkowi epoka 
feudalizmu, w czasie której powstała klasa wyzyskująca – wąska grupka feudałów 
oraz klasa wyzyskiwana – masy. Dopiero współczesna inteligencja – czwarte poko-
lenie – zaczyna doceniać historię i przeszłość Iranu, widząc w wieku dziewiętnastym 
nie tylko preludium do rewolucji, lecz także epokę wartą studiowania884. 

Nieco inny podział zaproponował Qezelsofl , podkreślając zagadnienie tożsamo-
ści Iranu jako podstawowe w myśli irańskiej inteligencji. Pokolenie okresu Rewo-
lucji Konstytucyjnej określiło swój ideowy kształt poprzez negację wpływów Ro-

881 Tamże, s. 44.
882 Stworzeniem ideologii komunistycznej o charakterze totalitarnym. Spowodowało to zamknięcie 

systemu, lecz jednocześnie przyniosło szansę na jego wewnętrzne uporządkowanie.
883 E. Abrahamian, Iran between two revolutions, s. 10.
884 Por. tamże.
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sji i Wielkiej Brytanii oraz ruch konstytucyjny. Drugie pokolenie ukształtowało się 
w innych warunkach społeczno-politycznych, w okresie panowania Rezy Szacha 
Pahlawiego885. Sens, którego nowy szach poszukiwał w literaturze i sztuce, próbując 
legitymizować swoją władzę, określił jego charakter. W latach czterdziestych XX 
wieku przeżyło ono kolejny zwrot, w związku z próbami określenia własnej tożsa-
mości i tożsamości Iranu. Jak zauważył Qezelsofl , punktem odniesienia dla samoi-
dentyfi kacji były despotyzm i imperializm, rozumiane jako „obce”. Drugie pokolenie 
inteligencji ukształtowało się też w atmosferze wpływów idei socjalistycznych i ko-
munistycznych. Gheissari zauważył, że reprezentanci tej generacji nie zajęli jedno-
znacznego stanowiska wobec reformatorskich działań Mohammada Rezy Szacha, 
nie potrafi li zmierzyć się z nowymi realiami i ustosunkować do zaistniałych wyda-
rzeń, krytykowali „sztuczną westernizację”, podkreślali konieczność poszukiwania 
tożsamości. Możemy wywnioskować, że w przypadku tej formacji doszło do uwe-
wnętrznienia potencjału i podjęcia próby przemyślenia problemów bez podejmowa-
nia natychmiastowych działań. Formacja znajdowała się w opozycji do rodzącego 
się nowego pokolenia oraz w opozycji do państwa, reprezentowanego przez szacha. 
Sądzimy, że dla dopełnienia obrazu inteligencji z czasów Mohammada Rezy Szacha 
należy wyróżnić jeszcze jedną formację – inteligencji duchownej. Była ona w bardzo 
niewielkim stopniu obecna na scenie społeczno-politycznej w latach czterdziestych–
–sześćdziesiątych XX wieku, niemniej jednak nieobecność tak wpływowego wcześ-
niej ruchu pozwalała zakładać, że odrodzi się on w sprzyjających okolicznościach, 
w postaci rewolucyjnego „wybuchu”. Gheissari zarzucił przedstawicielom drugiego 
pokolenia inteligencji odejście od modernizacji, rozumianej jako wprowadzenie par-
lamentarnej formy rządów: „Dlatego, na przykład, chociaż liberałowie twierdzili, że 
chcą demokracji parlamentarnej, w praktyce stawiali mały opór, i tak naprawdę chęt-
nie przyjęli ustanowienie autokratyzmu Pahlawich po dwóch dekadach społecznego 
zamętu i politycznego chaosu, które nastąpiły po ruchu konstytucyjnym, a głów-
nym tematem w wyrażaniu aspiracji społecznych, dyskursu politycznego i literatury 
tego okresu, szczególnie po pierwszej wojnie światowej, pozostawało poszukiwanie 
scentralizowanego i potężnego państwa”886. Przede wszystkim nie należy utożsamiać 
modernizacji tylko i wyłącznie z parlamentaryzmem. Słabo wyeksponowany prob-
lem immanentnej sprzeczności między autonomią jednostki w sensie politycznym 
a silnym państwem, rządzonym w sposób absolutny, przyczynia się do uproszczenia 
problemu. Irańska inteligencja podjęła walkę z obcym imperializmem, a jednocześ-
nie – z despotyzmem na rodzimym gruncie. Po pierwszej wojnie światowej problem 
imperializmu ze strony północnego sąsiada nie znikł, lecz przybrał nową formę: eks-
pansja terytorialna i gospodarcza została zastąpiona przez ekspansję ideologiczną. 
Popularność ideologii komunistycznej w Iranie groziła zniszczeniem osiągnięć nur-
tów liberalnych, nic więc dziwnego, że w tej sytuacji reżym Pahlawich był postrze-
gany przez liberałów jako mniejsze zło. Nadal nie wypracowano czynnika jednoczą-

885 M. Qezelsofl , Sejr-e tārichi-je takwin-e rouszanfekri dar Irān, s. 169–170.
886 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 14.
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cego wszystkie grupy społeczne w naród; dlatego idea silnego i scentralizowanego 
państwa była atrakcyjna jako idea konsolidująca i znana.

Zwrot w stronę marksizmu oraz inspiracja myślicielami francuskimi, między in-
nymi Jeanem Paulem Sartrem przygotowały grunt pod narodziny trzeciego pokolenia 
– lat sześćdziesiątych. Jego radykalny charakter wyraził się w uformowaniu komu-
nistycznej partii Tudeh (Lud). Intelektualistów w latach sześćdziesiątych XX wieku 
szczególnie absorbowały badania społeczne oraz pytanie o tożsamość, na poziomie 
narodowym i jednostkowym887. Obudziło się zainteresowanie historyczną przeszłoś-
cią Iranu, a także – rolą jednostki w kształtowaniu rzeczywistości; jak zauważył 
Gheissari, zrodziło się ono z rozdźwięku między faktami a wartościami, rzeczywi-
stością a ideałami888. Po rewolucji zmieniła się perspektywa dyskursu intelektualne-
go z orientacji personocentrycznej na systemocentryczną. Nastąpiło odejście od tej 
wizji dziejów, która była promowana przez część inteligencji w czasie Rewolucji 
Konstytucyjnej889, a przejawiła się w sformułowaniu praw wolności jednostki. Do-
szło do fuzji marksizmu-leninizmu z radykalnym szyizmem890. Fuzja ta nie dziwi, 
jeśli uświadomimy sobie, że obydwa nurty prezentowały podejście systemocentrycz-
ne a marksizm-leninizm był quasi-religią, stosującą symbolikę i retorykę religijną 
do realizacji świeckiego celu, jakim było „stworzenie raju na ziemi”. Upadek Mo-
hammada Rezy Szacha w 1979 roku był dużym zaskoczeniem dla intelektualistów, 
ponieważ musieli oni zrewidować założenie o linearnym rozwoju historii w obliczu 
niemożności określenia „historycznej łączności między społeczeństwem z czasów 
szacha a coraz bardziej dominującymi islamskimi cechami rewolucji”891. Okazało się 
również, że byli raczej przedmiotem niż podmiotem wydarzeń892. 

Porównując Rewolucję Konstytucyjną z Rewolucja Islamską, uświadamiamy so-
bie, że zadziałał mechanizm akcji i reakcji. Zasadniczy antagonizm rodził się z opo-
zycji: święte – świeckie. W czasie walki o konstytucję radykalna inteligencja zanego-
wała tradycyjny porządek społeczny, reprezentowany przez ulemów. Spowodowało 
to odsunięcie od przemian modernizacyjnych religijnej, lecz niewykształconej części 
społeczeństwa. W ten sposób świecka inteligencja już u zarania swojego istnienia 
utraciła możliwość oddziaływania na ogromną część społeczeństwa, pozostawiając 
pole do działania szyickim duchownym. Rewolucja Islamska była odsuniętą w czasie 
reakcją na zaistniałą sytuację: zanegowała osiągnięcia okresu maszrute i spowodo-

887 Szerzej o problemie tożsamości jako zagadnieniu teoretycznym zob. W. Bloom, Personal Identity, 
National Identity and Internationa Relations, Cambridge 1990, s. 25–53; R.B. Baumeister, Identity. Cultu-
ral Change and the Struggle for Self, Oxford 1986, A. Kłoskowska, Tożsamość i identyfi kacja narodowa 
w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.

888 A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 2.
889 Tamże.
890 Tamże.
891 Tamże, s. 1.
892 „As revolutionary events unfolded, popular dissent gained momentum and brought down the 

monarchy surprisingly rapidly. In these circumstances, intellectuals found themselves following rather 
than leading the events”. Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 1. 



wała przesunięcie do centrum wydarzeń społecznych i politycznych słabiej wykształ-
conej, ale liczniejszej grupy.

Pokolenie obecne jest czwartym pokoleniem, dla którego kontekst i wyzwanie 
stanowią zmiany wprowadzone po Rewolucji Islamskiej 1979. 
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Summary

The Iranian intelligentsia in the 19th century 

and the Constitutional Revolution (1905–1911)

The book discusses the phenomenon of the Iranian intelligentsia: its genesis, specifi -
city and role played in its own culture which was being transformed due to the clash 
with the Western culture and the processes of modernization and secularization that 
had been initiated. 
The fi rst chapter The Iranian intelligentsia (rowshanfekri) – the theoretical and 
methodological approach, presents the phenomenon of intelligentsia from several 
perspectives: linguistic, cultural, socio-political and semiotic. We research the ety-
mology and semantic scope of rowshanfekr, its genetic relation to the words: Euro-
pean intellectuel and Russian intelligentsia. We present methods and criteria for the 
description of the phenomena in the respect of their adequacy or inadequacy to the 
Iranian intelligentsia. We also conduct a comparative analysis of the West-European, 
Russian and Iranian phenomena, pointing to the closeness of the Russian and Iranian 
intelligentsia. In our book intelligentsia is treated as a cultural phenomenon as it re-
fl ects the specifi city of its own culture, and, at the same time, it is a culture-creative 
power because it conceives new paradigms, sets in order facts and processes which 
occur due to a cultural confrontation. We treat the other aspects: sociological, po-
litical, ideological, etc. as background features, derived from cultural and culture-
creative character of intelligentsia. Due to the fact that the Iranian intelligentsia was 
to fulfi l the mediating role on the borders of various systems of communication, we 
used the scientifi c solutions that had been worked out by the Moscow-Tartu school 
of semiotics, to investigate the problem of the Iranian intelligentsia. We divided the 
19th century Iranian intelligentsia into generations and formations, which allowed us 
to prove that there were several groups within one generation and all of them fulfi lled 
the mediating role although the borders of their confrontation could have been dif-
ferent. In this chapter of our book the opinion of Jalāl al-e Āhmad about the Iranian 
intelligentsia: its roots, range of the phenomenon, similarity and distinction towards 
Western intellectuals is presented. Āl-e Ahmad’s conclusions are interesting also for 
the reason that he estimated the Iranian intelligentsia from the perspective of over one 
hundred years of its existence. The part The Shi’i clergy in the ranks of intelligent-
sia includes a comparative study of features pertaining to the representatives of the 
secular and religious elite. It ends with the conclusion that this part of the shi’i clergy 
which undertakes the task of mediators between the religious and secular spheres in 
culture in the period of transformation has to be regarded as the intelligentsia. 
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The second chapter investigates the socio-political background of the events that 
caused the emergence of the intelligentsia and determined its character: supremacy 
of the Great Britain and Russia in the 19th and at the beginning of the 20th century, the 
Babi insurrection, mutual relations between culture-creative and non culture-creative 
groups (culture is understood as a set of paradigms). We conclude that some social 
classes and groups had the potential to generate intelligentsia whereas the other did 
not. The shi’i clergy was the most infl uential culture-creative group. It was well-
educated and it had the leadership role imprinted into its social role. The secular elite, 
connected with the Shah’s court and army occupied the second position in terms of 
importance. Its representatives could gain knowledge and stay in close contact with 
foreign cultures but they did not have a fi rmly established position among the middle 
and lower social classes.
In the third chapter we present three prototypical characters of the Iranian intellec-
tuals. They are: Mirzā Taqi-chān Farāhāni Amir Kabir (who supported the idea of 
a strong state), Mirzā Malkom-chān (whose thought was the example of reception 
of the Enlightment thought) and seyyed Jamal ad-Din Afqāni (whose views resulted 
from a fusion of religiosity and rationalism). Each thinker anticipates an important 
formation of the intelligentsia which revealed themselves in their completed ideo-
logical frames during the Constitutional Revolution. Jamal ad-Din Afqāni, whose fol-
lowers in terms of their outlooks and as a socio-psychological formation were close 
to the Russian type of a radical intelligent-nihilist, was one of the most interesting 
people of that time. A problem unknown in the Western culture emerges here: a re-
ligiously rooted tendency became converted into a radical, consisting of many ideas 
and, fi nally, a-religious or anti-religious tendency.
In the fourth chapter, forms and the role of education in conceiving the intelligentsia 
are discussed. We describe traditional shi’i schools, the circumstances of foundation 
and the curriculum of the fi rst modern school in Persia, Dār al-Fonun, educational 
societies (Hasan’s Roszdiye schools and Andżoman-e Ma’āref) and also the action 
of sending the fi rst students abroad. It is worth mentioning that the idea of introduc-
ing necessary and unavoidable change in Iranian mentality was the basic one for the 
reformers. Opening modern educational institutions provoked fi erce opposition of 
the shi’i clergy who regarded new schools as a threat to their privileged position to 
affect the elite’s consciousness. Shahs’ attitude towards reformist activities of their 
ministers in the fi eld of education was vague. They wanted to have the educational 
system modernized (especially in the military science), but, on the other hand, they 
were afraid of an impact of new, revolutionary ideas. The comparison of the tradi-
tional rhythm of learning in madrasa and the curriculum of a modern school brings 
us to the following conclusions: madrasa equipped its students with knowledge but, 
simultaneously, it prepared them to carry out the mediating role on many levels, 
whereas secular schools taught professions and prepared students to work as clerks 
in civil and military administration. The mediating role was not inculcated into the 
syllabus of modern schools, it occurred as a result of personal initiatives.
The fi fth chapter is the most elaborated part of the book. It presents the Iranian intel-
ligentsia against the background of the Constitutional Revolution (1905–1911). It 



consists of fi ve parts. The fi rst one, Revolution as a cultural phenomenon, discusses 
the revolution through the prism of semiotics – as an explosion of meanings accu-
mulated in the long-lasting process of „culture translation” and mutual relations of 
predictable and unpredictable processes, intentional activities undertaken by culture-
-creative groups and spontaneous actions of the crowds. We pointed to the religious 
and secular roots of the constitutional movement and interpreting the events thorough 
complex signifi cant structures hidden behind the concepts of zolm i adālat. In the 
part, Historical perspective of the 1905–1911 events, we observed the accumulation 
of protests made by the Iranian merchants (bazaris) supported by the shi’i clergy, 
stimulation of those social groups who, formerly, were not engaged into the changes, 
taking over the leading role of the intelligentsia by the local tribe leaders and lutis 
during the insurrection in Tabriz, struggle for power between the Parliament (Majlis) 
and the Shah. We stressed dualism that could be observed at each stage of the Con-
stitutional Revolution.
For the Iranian intelligentsia, who emerged as a group opposing the traditional 
shi’i and court elites, societies (anjomans) and the popular press were the tools for 
spreading ideas. Flourishing anjomans and newspapers provoked changes within 
classic forms of prose and poetry: the language became simplifi ed, the literature 
accepted an utilitarian function. In the fi fth chapter we also analyse formation of the 
intelligentsia and their struggle regarded as the result of a clash of various cultural 
paradigms. 
We interpret the Constitution as the result of temporary ordering of the semiotic 
structure of the Iranian culture in the shape of concrete paragraphs. The text is the 
proof that there have been found potential solutions to the problems which arose in 
the second half of the 19th century, i.e. the question of the mutual relation between the 
state power (doulat) and the people (mellat), religious law (maszru’e) and constitu-
tionalism (maszrutijat), modernization and tradition, and many others. 
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Резюме
Иранская интеллигенция в девятнадцатом веке 
и Конституционная Революция (1905–1911)

Настоящая книга представляет собой попытку представить феномен иранской 
интеллигенции – ее происхождение, специфический характер, а также особую 
роль в иранской культуре, – в тот период, когда эта культура находилась в про-
цессе трансформации, вследствие ее столкновения с Западом и начавшихся 
процессов модернизации и секуляризации. 
Первая глава, Иранская интеллигенция (роушанфекри) – теоретико-
-методологические установки, представляет собой обзор интеллигенции 
в различных перспективах: лингвистической, культурной, семиотической. 
Здесь исследуется этимология, семантическое содержание понятия роушан-
фекр, его генетическое родство с европейским intellectuel и русским интел-
лигенция. Особенно важен для развития рассуждений пересмотр известных 
ныне методов и критериев описания интеллигенции, а также их адекватность 
в изучении иранского феномена. Был проведен сравнительный анализ явлений 
– иранского, западо-европейского и русского, указаны общие черты иранской 
интеллигенции девятнадцатого века и русской. Иранская интеллигенция – это 
явление культурное, так как отражает особенности своей культуры, и культу-
росозидательное – она создает новые культурные парадигмы, наводит порядок 
в области явлений, которые возникают в культуре вследствие ее столкновения 
со светской и антропоцетрической культурой Запада. Остальные аспекты – со-
циологический, политический, идеологический, – воспринимаются, как про-
изводные культурного и культуросозидательного характера интеллигенции. 
Учитывая факт, что иранская интеллигенция играла посредническую роль во 
взаимодействии разных коммуникационных систем, в настоящем исследова-
нии используются подходы, выработанные московско-тартусской семиотиче-
ской школой. В культуре Персии в девятнадцатом веке существовало несколько 
групп интеллигенции в рамках одного поколения. Все они вели диалог друг 
с другом, что в условиях неустойчивости культурных парадигм было особенно 
важно. В первой главе представлена попытка иранского мыслителя Джаляля 
Аль-e Ахмада определить характер и роль иранского роушанфекр, сделанная 
по истечении сотни лет после возникновения интеллигенции в Иране. Часть 
Шиитское духовенство в рядах интеллигенции содержит сравнительный ана-
лиз черт представителей духовной и светской элиты. Она заканчивается выво-
дом, что та часть шиитского духовенства, которая выполняет посредническую 
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роль между религиозной и светской областями культуры во время ее трансфор-
мации, является интеллигенцией. 
Вторая глава содержит описание общественно-политического характера тех 
явлений, которые повлияли на возникновение интеллигенции и определили ее 
специфику. Самые важные – это доминация России и Великобритании в де-
вятнадцатом и в начале двадцатого века, восстание бабитов, а также взаимоот-
ношения культуросозидательных групп с группами, противоположными им по 
характеру. Исследование этой проблемы показало, что способность отдельных 
социальных слоев и групп рождать интеллигенцию указывает на потенциаль-
ные возможности новой элиты повлиять на народ. 
Самой влиятельной группой являлось образованное шиитское духовенство, ве-
дущая роль которого была заложена в его социальной программе. За ним шла 
светская элита, связанная с двором шаха и армией. У последних были возмож-
ности получать образование, знакомиться с чужой культурой, благодаря путеше-
ствиям и дипломатической службе, но они существовали в изоляции от народа. 
В третьей главе замещены исследования, касающиеся личности и историко-
культурной обстановки жизни и деятельности трех прототипов иранских ин-
теллигентов. Mирза Таки-хан Фарахани Амир Кабир – это приверженец идеи 
могущественного государства, Mирза Мальком-хан явился примером воспри-
ятия в Персии идей Просвещения, а также сеййeд Джамаль ад-Дин Афгани, 
сочетавший в своем учении религиозность с рационализмом. Каждый из этих 
мыслителей являлся предвестником значимой, идеологически зрелой интел-
лигентской формации, которая выйдет на сцену во время Конституционной 
Революции. Особенно интересен Джамаль ад-Дин Афгани, так как его уче-
ники и наследники его идей будут близки по мировоззрению и общественно-
психологическому складу личности к типу русского интеллигента-нигилиста. 
Тут возникает проблема, незнакомая культуре Запада – вследствие синкретизма 
различных идей, стремление с религиозными корнями превращалось в стрем-
ление не-религиозное или даже антирелигиозное. 
В четвертой главе охарактеризованы формы образования и роль, которую оно 
сыграло в возникновении интеллигенции, в том числе, традиционные шиитские 
школы, обстоятельства основания и программа первого в Персии государствен-
ного учебного заведения Дар аль-Фонун, общества образования (школы Хасана 
Рoшдие и Анджоман-е Ма'ареф), a также путешествия за первых студентов-
стипендиатов границу, по решению каджарских шахов и их визирей. Следует 
подчеркнуть факт, что реформаторы системы образования отдавали себе отчет 
в необходимости повлиять на образ мышления иранского общества, именно 
эта мысль легла в основу предполагаемых перемен. Введение нового типа об-
разования столкнулось с протестом шиитского духовенства, которое в распро-
странении светских школ видело угрозу для своей привилегированной роли 
учителей и наставников общества. Отношение шахов к реформам тоже было 
неоднозначно: с одной стороны они хотели модернизации системы образования 
(это было особенно важно в сфере военных учреждений), но с другой сторо-
ны они опасались революционных идей. Сравнительный анализ традиционной 
системы образования в шиитских мадраса и программы светских учебных за-
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ведений, показал следующее: мадраса давала студентам знания и одновремен-
но готовила к выполнению посреднической роли во многих областях; светская 
школа обучала конкретным профессиям и готовила к работе в институтах вла-
сти. Посредническая роль не являлась неотъемлемой частью программы свет-
ских школ, и если возникала, то благодаря личной инициативе. 
Глава пятая – самая обширная часть книги. Она содержит всесторонний обзор 
интеллигенции на фоне Конституционной Революции (машруте). Глава со-
стоит из нескольких частей. Первая, Революция как культурное явление, пред-
ставляет собой попытку рассмотреть революцию через призму семиотики, как 
взрыв значений, накопленных в течение долговременного процесса «перевода 
культур” и взаимосвязанных предсказуемых и непредсказуемых процессов, со-
знательной деятельности культуросозидательных социальных групп и импуль-
сивных действий толпы. 
Указаны религиозные и светские корни революции 1905–1911. События пока-
заны через призму многогранных структур значений понятий зольм (насилие) 
и адалят (справедливость). Часть Историческая перспектива событий 1905–
1911 гг. содержит описание нарастающей волны протестов купцов на базарах, 
поддерживаемых шиитским духовенством, активизации средних слоев обще-
ства, которые раньше не проявляли интереса к реформам, потери интеллиген-
цией ее ведущей роли в переменах и рост влияния глав племен и лютих на ход 
событий во время восстания в Тебризе, а также борьбы за власть между парла-
ментом (маджлисом) а шахом. 
Интеллигенция возникла как новая группа в обществе, существовала в оппо-
зиции к традиционной элите, и ей было необходимо выработать инструменты 
влияния на широкие слои общества, проявиться со своими идеями и лозунга-
ми. Первые инструменты – это общества (анджоманы) и пресса. Активизация 
анджоманов и процветание публицистики провоцировали изменения в области 
традиционных форм литературы и поэзии: слог и лексика становились проще, 
служебная роль литературы выдвигалась на первый план. Очередной пробле-
мой, являющейся предметом подробного анализа в настоящей главе, являются 
интеракции между формациями первого конституционного поколения иран-
ской интеллигенции, рассматриваемые с точки зрения борьбы различных куль-
турных парадигм.
Следует подчеркнуть, что каждая фаза Конституционной Революции отражала 
дуализм, который, с одной стороны, является имманентным свойством персид-
ской культуры в целом, а с другой – он возник как последствие культурной кон-
фронтации Персии с Западом и Россией. 
Конституция интерпретируется, как результат временного наведения порядка 
в семиотической структуре культуры в виде конкретных параграфов. Текст со-
держит решение проблем, которые появились, хотя и не очень отчетливо, уже 
в середине девятнадцатого века. Среди приоритетных вопросов были следую-
щие: взаимоотношение государственной власти (доулят) и народа (меллат), 
религиозного права (машру'э) и конституционализма (машрутият), модерни-
зации и традиции. 
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