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Chominhome… 

 

…Kiedy chcę poprawić sobie nastrój i spędzić 

przyjemnie czas, idę na ulice Ferdousi, przy której pan Ferdousi 

prowadzi sprzedaż perskich dywanów. Pan Ferdousi, który całe 

życie spędził, obcując ze sztuką i pięknem, patrzy na otaczającą 

go rzeczywistość jak na drugorzędny film w tanim i 

zaśmieconym kinie. Wszystko jest kwestią smaku, mówi mi, 

najważniejsza rzecz, proszę pana – trzeba mieć smak. Wszystkie 

okropności (bo nazywa to okropnościami), takie jak kłamstwo, 

zdrada, złodziejstwo, donosicielstwo, sprowadza do wspólnego 

mianownika – takie rzeczy robią ludzie, którzy nie mają smaku. 

Wierzy w to, że naród przetrwa i że piękno jest niezniszczalne. 

Musi pan pamiętać, mówi mi, rozwijając kolejny dywan (którego 

wie, że nie kupię, ale chciałby, abym nacieszył nim oko), że to, 

co Persom pozwoliło pozostać sobą mimo tylu wojen, inwazji i 

okupacji, to była nasza siła duchowa, a nie materialna, nasza 

poezja, a nie technika, nasza religia, a nie fabryki. Co myśmy 

dali światu? Myśmy dali poezję, miniaturę i dywan. Jak pan 

widzi, z wytwórczego punktu widzenia same bezużyteczne rzeczy. 

Ale właśnie w tym wyraziliśmy siebie. Myśmy dali światu tę 

cudowną, niepowtarzalną bezużyteczność. To, co daliśmy 

światu, nie polegało na ułatwianiu życia, tylko na jego 

ozdabianiu, oczywiście, o ile takie rozróżnienie ma sens. Bo na 

przykład dywan jest dla nas potrzebą życia. Pan rozkłada dywan 

na strasznej, spalonej pustyni, kładzie się na nim i czuje, że leży 

na zielonej łące. Tak, nasze dywany przypominają kwitnące łąki. 

Pan widzi kwiaty, widzi ogród, sadzawkę i fontannę. Między 

krzewami przechadzają się pawie. A dywan to trwała rzecz, 

dobry dywan zachowa kolor na wieki. I w ten sposób, żyjąc w 

nagiej i monotonnej pustyni, pan żyje jak w ogrodzie, który jest 
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wieczny, który nie traci barwy ni świeżości. A jeszcze można 

sobie wyobrazić, że ten ogród pachnie, można usłyszeć szum 

strumienia i śpiew ptaków. I wtedy pan czuje się dobrze, pan 

czuje się wyróżniony, pan jest blisko nieba, pan jest poetą. 

(Ryszard Kapuściński, Szachinszach) 

 

Dziś pan Ferdousi już nie żyje. Sklep prowadzi jego syn. Jednak na ścianach wciąż  

wiszą stare jak Iran dywany. Wchodzę niepostrzeżenie i wertuję kolejne zwoje. Zielona 

drabina unosi oczy pod sufit: magazyn jest pełny. Na samym tyle, pod ścianą, biurko ze 

stertami papierów. To ktoś wchodzi, to wychodzi. Jakieś telefony. Zapach migdałowej 

herbaty. Jestem tu trzeci raz od kilku dni i ciągle nic nie kupiłem. Są miękkie, kolorowe, z 

frędzlami. Gdy dotykam, zatapiam palce w maślanych włóknach. Na środku poukładane 

jeden na drugim, jak w ryzie kartki papieru. A te przy ścianach opierają się o regały: 

zawinięte w rulony, rozłożone jak letnie łąki. Obok biurka kilkunastometrowe chodniki w 

beli. Niektóre wyłożone szeroko, przechodzone. Wszystko na białym marmurze, którego 

szare słoje pamiętają tamte czasy. 

Morad opiera się na łokciach. Ojciec, proszę pana, nie mógł już tego znieść. Pękło mu 

serce. Wszystko stało się na odwrót, wszystko inaczej niż myślał. Gdzieś zgubiła się tamta 

świeżość. A może to ojciec się postarzał? Sam nie wiem. Ojciec nie był poetą, ale żył jak 

poeta. Myślał jak poeta. U niego dywany kupowali wszyscy. Dywany były jego życiem. Wie 

pan, jego całe życie było jak dywan. Tylko potem wszystko się pozmieniało. Ojciec podupadł 

na zdrowiu, a sklep wymagał pracy, doglądania. Skończył się zapał i rosło rozczarowanie. U 

nas się mówi: czym większa broda, tym większe kłopoty. Widział, co się dzieje, kiedy 

rewolucja występuje przeciw rzekomej kontrrewolucji, a sama staje się dalszym ciągiem 

tyranii. On to widział i dlatego umarł. Potem sklepem zająłem się ja, ale z roku na rok jest 

gorzej. Na początku wprowadziłem antyki. Przychodziło dużo cudzoziemców. Przy 

ambasadzie zawsze kręci się wielu różnych typków. Ludzie znali ojca i jeszcze przez lata 

przychodzili automatycznie. Potem nastały gorsze czasy. Gdy wygrał Chatami byliśmy pełni 

nadziei. Poparli go młodzi i młodzi do dziś są najbardziej rozczarowani. Macha ręką i 

prostuje frędzle. 
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Przechodzę na drugą stronę ulicy i robię zdjęcie. Wypłowiałe niebieskie litery na 

wysokiej na ponad cztery metry szklanej witrynie. Ferdowsi Gelim Gallery. Białe 

oblamowania perskiej transkrypcji naprzeciw muru brytyjskiej ambasady. Potem, za kilka 

miesięcy, studenci wtargną na jej teren i Anglicy zrezygnują na jakiś czas z teherańskiej 

dyplomacji. Obok rozłożone kramy sprzedawców waluty. Pchli targ. Można dostać stare 

znaczki sprzed czterdziestu lat. Change money, change money. W antykwariacie The 

Elements of Drama obok Mein Kampf Hitlera. Kupuję kilka zakurzonych widokówek, na 

których dawno temu zatrzymał się czas. Morad stoi przed sklepem na wąskim chodniku i 

patrzy w dół ulicy. Macha na pożegnanie. Kiedyś ciągnęły tędy demonstracje. Dziś mkną 

mercedesy, toyoty, fordy i białe land rovery. Obok przelewa się rynsztok. Jest już dobrze po 

piątej. Idę w dół i nagle, niespodziewanie, od tyłu dołącza do mnie kobieta w średnim wieku. 

Bierze pod rękę, jak gdyby nigdy nic, jakbyśmy od dawna byli parą. Idziemy zgodnie, prawie 

niczym się nie wyróżniając. Mówi, że po książce w ręce widać, że jestem kimś innym. Chce 

rozmawiać po angielsku, wypytuje o wszystko. Gdy podchodzimy do świateł, czeka na moją 

inicjatywę, bym ruszył pierwszy. Nie wiem, co o tym myśleć. Idzie do teatru i pyta, czy nie 

wybiorę się z nią? Nie ma męża, a dorosłe dzieci zostały w domu. Co chwilę poprawia 

różową chustę na głowie, którą południowy wiatr tarmosi na wszystkie sposoby. Czasem, 

ostentacyjnie, zrzuca ją z głowy, trzepie, układa na nowo i zakłada luźno jak szal na ramiona. 

Jest w tym jakiś czar. Kim jest? Może być każdym. 

Potem przypomniał mi się Seyyed Hossein Nasr: W dawniejszych społecznościach 

żydowskich i chrześcijańskich kobiety także zakrywały włosy. W ikonografii chrześcijańskiej 

Najświętszą Maryję Pannę zawsze przedstawiano z zakrytymi włosami, a jeszcze do niedawna 

chrześcijanki ormiańskie i gruzińskie oraz żydówki ze Wschodu zakrywały włosy tak samo jak 

muzułmanki. Dziś ludzie Zachodu dziwią się i często nie akceptują islamskiej tradycji 

zakrywania przez kobiety głowy, choć ta w prostej linii wywodzi się z wzorów perskich i 

bizantyjskich, które dopiero późniejsze społeczeństwa muzułmańskie niejako zaanektowały 

do swojego obszaru tradycji. Teraz się o tym zapomina. Na terenach dzisiejszego Bliskiego 

Wschodu zarówno kobiety żydowskie, jak i muzułmańskie czy chrześcijańskie zawsze nosiły 

nakrycia głowy. Obrazy całego prawosławnego Wschodu tylko tak przedstawiają kobietę. W 

konserwatywnej części Europy siostry zakonne do dziś są zakryte od stóp do głów. Gdy 

chrześcijańska kobieta wkracza do Watykanu, to w obliczu papieża bardzo często ma na 

głowie chustę. O tym wszystkim mało kto dziś pamięta. Koran nie wspomina o nakryciu 
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głowy, nakazuje jednak, aby obydwie płcie, kobiety i mężczyźni, ubierały się skromnie i nie 

pokazywali swoich ciał. Prorok nakazał kobietom, by zakrywały swoje ozdoby (zina): 

dotyczy to całego ciała, także włosów, choć nie było to praktykowane przez kobiety z 

otoczenia Proroka. Do dziś w rozmaitych zakątkach świata islamu nakaz ten jest różnie 

interpretowany poprzez wielorakość typów stroju i tradycję wywodzącą się z wcześniejszych, 

przedmuzułmańskich społeczeństw bliskowschodnich. 

Okrągły teatr. Kupujemy bilety, a Faranak, by wejść do środka, musi przejść przez 

specjalną kotarę, za którą powinna poddać się rewizji. Powinna zostawić tam swój telefon 

komórkowy, ale wszystko to jest tylko pozorem, odpryskiem dawnych konieczności. Dziś to 

tylko fasady, niczym ogromne billboardy, które zakrywają gzymsy starych kamienic, 

ukrywając prawdziwe oblicze irańskiego społeczeństwa. Cały dzisiejszy Iran przypomina 

zakrytą kobietę. Rozmawiamy, i choć może być kimkolwiek, powoli nie mamy nic do 

stracenia. Opowiada o sobie na tle sztuki. Na co dzień pracuje w agencji reklamowej, ale 

dorabia przy produkcji różnych filmów – a nawet odwrotnie: najpierw filmy, a potem etatowa 

praca jako przykrywka. Siedzimy na pełnej widowni. Czasem tłumaczy z irańskiego co 

ważniejsze części aktów. Nie mam nadziei co do naszej przyszłości – mówi szeptem. 

Irańczycy mają wiele problemów z życiem codziennym, społecznym, gospodarczym. Nie 

mogę zgodzić się z moim prezydentem co do przyszłości mojego kraju. Dużo ludzi jest złych 

na prezydenta, a on nie lubi prostych ludzi. Jesteśmy jeszcze za słabi, pracujemy w stresie i 

nie mamy pieniędzy. Kraj jest w ciemności, osamotniony na świecie i nie mamy w nikim 

oparcia. Ciągle musimy się martwić o reakcję świata. Przecież żaden z krajów islamskich nie 

przyjął od nas rewolucji. 

W przerwie schodzimy do teatralnej kawiarni, a gdy wracamy na salę nasze miejsca są 

zajęte. Każdy siada, gdzie chce: ludzie przychodzą do teatru, jak w Europie wchodzi się do 

marketu. Prosto z ulicy, przy okazji, na akt, dwa. Z siatkami i torbami na zakupy. Niektóre 

przepełnione – niosą zapachy na najbliższe rzędy. Nikt specjalnie się nie ubiera, dzieci 

biegają jak na placu zabaw. Dzwonią telefony, błyskają lampy aparatów. Jak kogoś nie 

interesuje sztuka, to czyta książkę, gazetę. Młodzi siedzą z tyłu, pod ścianami. Albo na 

schodach. Marynarki mężczyzn przewieszone przez krzesła i fotele. Kobiety plotkują. Ktoś 

sprzedaje kwiaty, ktoś inny losy na loterię. Kobieta obok je jajko, a białe skorupki rzuca na 

czerwony dywan. Przez chwilę sam nie wiem, gdzie grana jest sztuka – na scenie, czy na 

widowni? Kim jestem – aktorem, czy widzem? Zdarza się, że aktor ze sceny wciąga w dialog 
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kogoś z widowni. Ludzie się śmieją, klaszczą. Ziewają. Wchodzą i wychodzą. Salwy śmiechu 

wzbudza nagła melodia u kogoś w dzwoniącym telefonie. Widzisz, taki jest Iran – ciągnie 

dalej. Nie jesteśmy zorganizowani, łatwo nami manipulować. Mamy ropę, jesteśmy trzy razy 

więksi od Francji i jest nas siedemdziesiąt milionów. Ale nie jesteśmy bezpieczni. Nie mamy 

bezpieczeństwa. Nie znamy swojego jutra. Co będzie jutro? 

Dzisiejszy Teheran niczym nie różni się od innych bliskowschodnich stolic. 

Damaszek, Amman, Bejrut, Baku, Bagdad. Choć wszystko tak bardzo odległe od Europy. A 

może to Europa jest odległa? Kto ma prawo i kto komu nadał prawo stanowienia o tym, co 

jest w centrum, gdzie są peryferia, kto jest ważniejszy, a kto na uboczu? Gdzie są miary? Jaka 

jest skala? Patrzę na mapę. Europa jako mała efemeryda na peryferiach dwóch wielkich 

kolosów: Afryki i Azji. Wciskana do narożnika historii, przyciskana do plaż Atlantyku, 

otoczona cywilizacjami o wiele starszymi od niej, które, jak się wydaje, tylko chwilowo są w 

odwrocie. Nim rozstąpiły się kontynenty, była tylko ramieniem, cząstką na wielkim 

organizmie świata. Europa tak wielokulturowa zarazem, że nie do pogodzenia. I tak 

monolityczna, że do zburzenia niemożliwa. Targana językami i narodami. Religijna i 

niereligijna (a może niereligijna na fali buntu przeciw i wobec, czyli religijna jednak?). 

Tradycyjna tradycją przodków i futurystyczna nadzieją proroków. Podzielona na 

niezrozumiałe polityczne frakcje mówiące narzeczami przeszłości, gdy kolosi liczą szable 

przemysłu, bogactw naturalnych i wyrwanej z serca Europy wolności. Żadnej filozofii w tym, 

by ścienną mapę zrolować w globus i dojść do wniosku, że podróż dookoła jest możliwa, że 

wskazówka i tak dojdzie w to samo miejsce – tylko później. Europa: mała szabelka na progu 

drzwi. Zbudowana na prawie ekspansji, a dziś chroniona prawem siły. Mój dom. Od lat 

szukam w sklepach mapy, która graficznie przedstawi świat inaczej, np. by na środku 

zobaczyć styk Alaski z Syberią. Wiem, że takie mapy są, ale nie znalazłem. Vannuccini: Iran 

jest krajem, który przejął najwięcej wzorców kultury zachodniej, a jego mieszkańcy stanowią 

najbardziej zokcydentalizowaną społeczność na Bliskim Wschodzie. I nie chodzi tu jedynie o 

europejsko-perską wymianę kulturalną, która trwa już tysiące lat. W ciągu dwóch ostatnich 

wieków historia europejska odcisnęła swe piętno na wszystkich wydarzeniach politycznych w 

Iranie. A po islamskiej rewolucji, za sprawą irańskich emigrantów osiadłych w Europie i 

Stanach Zjednoczonych, kraj w niespotykanym do tej pory stopniu otworzył się na świat 

zewnętrzny.  
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Siadam na schodach przy Azadi. Wieża jest moim rówieśnikiem: gdy ja rodziłem się 

w odległej Polsce, tutaj nikomu jeszcze nie śniła się rewolucja. Azadi po persku znaczy 

wolność. Wzniesiono ją, by uczcić 2500-lecie Imperium Perskiego. Chłopcy, jak wszędzie, 

grają w piłkę. Kilku stoi razem na uboczu wyrywając sobie coś z rąk. Hałasują. Krzyczą jeden 

przez drugiego. Po chwili ciszy znów szarpią się za ręce. Bawią się lornetką. Rozśmiesza ich 

przybliżanie i oddalanie. Raz patrzą na świat z bliska, raz z daleka. Raz samochody wokół 

placu są niegroźne, by potem nagle zmienić się w ogromne monstra. Machają pięściami, by je 

pokonać i zatrzymać. Lornetka to dziwna maszyna – może wystraszyć i uspokoić. Może 

wzbudzić i uśpić czujność. Patrzę i albo widzę wyraźniej, albo za mgłą. Mogę zamazać i 

wyostrzyć, przybliżyć i oddalić. Biali często patrzą na świat przez lornetkę, ale za często na 

odwrót: oddalając, a nie przybliżając. Gdy jeden z chłopców mnie dostrzega, za chwilę 

wszyscy są już blisko: nie lada gratka spotkać obcokrajowca pod Azadi. I jak jeden mąż 

podciągają rękawy. Na każdej ręce po kilka zegarków. Srebrne, złote, plastikowe, 

elektroniczne. Czarne, czasem porysowane. Wszystkie marki: od najnowszych rolexów po 

wodoszczelne casio. Bransolety z metalu i skóry. Cyferblaty tak duże, że zakrywają całe 

szerokości nadgarstków. Najpierw chcą po sto dolarów za jednego, a potem dwa wciskają mi 

za dziesiątaka zielonych. Przekonują, że wszystkie są oryginalne, klika z Nowego Jorku. 

Nakręcane i na baterię. Grawerowane. Handlują tym i okularami, a lornetkę dostali na 

wymianę za kilka zegarków. Przymierzają okulary prezentując ich niepowtarzalne walory. 

Ceny skaczą w zależności od mojego zainteresowania. Duże kobiece oprawki zasłaniają im 

po pół twarzy – są prawie jak maski do nurkowania. Kup od nas, kup od nas, kup od nas. 

Będę skończonym głupkiem, jeśli od nich po takiej okazji niczego nie wezmę… Będę 

frajerem, bo mam farta, że ich spotkałem… Wokół placu kwitnie międzynarodowy handel, 

który codziennie zaopatrywany jest głównie przez przyjezdnych z Turcji. Dworzec 

autobusowy pęka w szwach. Widzę, jak ludzie nie mieszczą się w zadaszonych od słońca 

poczekalniach. Jeden wielki jarmark. Wieża Babel przy Azadi. Ćwierć mieszkańców Iranu to 

mniejszość azerska, a tylko połowa jest Persami. Gdy bogaty muzułmański Azerbejdżan 

zaczął politycznie dogadywać się z muzułmańską Turcją i muzułmańskim Turkmenistanem, 

radykalny muzułmański Iran zawarł przymierze z chrześcijańską Armenią. Ale podziały są o 

wiele głębsze. Sivan: Powstaje pytanie, czy Chomeini, który był tak chętny do eksportu 

Rewolucji Islamskiej, miał świadomość reperkusji, jakie wywołały w krajach arabskich takie 

przemówienia, jak to, które wygłosił w Teheranie z okazji urodzin imama w 1980 roku. Co 

skłoniło go do zaakcentowania akurat radży (powrotu imama), podczas gdy jego teoria 
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rewolucyjna wyraźnie wzywa wierzących do działania tu i teraz, a nie liczenia na powrót 

imama? Szyici i sunnici. Gdy wjeżdżam windą na szczyt wieży, zaczepia mnie starszy pan. 

Jego wnuk biega od ściany do ściany, a on opowiada ściszonym głosem: udało mi się uciec 

trzydzieści lat temu i wczoraj drugi raz odwiedzam Iran od tamtego czasu. Mieszkam w 

Turcji i gdyby nie Turcja nie byłoby nadziei. To dla nas jedyne okno, przez które widać resztę 

świata. Iran to taka wieża jak Azadi, ale z oknami. Kiedyś Rada Strażników siedziała na dole, 

z czasem przeszła do góry i teraz ani nie widzi dołu wyraźnie, ani go nie rozumie. Są bliżej 

nieba, a dalej ziemi. Jestem lekarzem, ożeniłem się z Turczynką, mój syn też jest lekarzem. 

Iran potrzebuje lekarzy, ale nie do ciała, tylko do duszy. Jeśli Turcja wejdzie do Unii, to Iran 

będzie graniczył z Unią – wtedy wszystko się zmieni. Ta wieża się zawali, ludzie rozniosą ją 

w pył. Być może jest pan tu po raz ostatni. 

Systemy kruszeją razem z ludźmi, którzy się starzeją. Dawni przywódcy (kiedyś 

młodzi na barykadach, dziś znudzeni na tronach) nie mają dość siły, by toczyć boje całe 

życie. Tak, jak zmienia się życie jednostki, zmienia się życie narodów. Z upływem czasu 

następuje rozprzężenie. Trzeba wymienić konie, powozy. Zmienić trasy przejazdów i sposoby 

przepraw. Nie ma już dawnego Iranu: wie o tym ulica i dokładnie zdaje sobie z tego sprawę 

dwór. Logika władzy (utrzymania się przy niej) każe jednak walczyć do końca i oddać tron 

jak najpóźniej się tylko da. I na jak najkorzystniejszych dla siebie warunkach. Gdy 

komunistyczna Europa zaczęła się liberalizować od lat siedemdziesiątych, to upadek reżimu 

okazał się nieunikniony. Gdy afrykańskie systemy kolonialne straciły impet, niepodległości 

wysypały się jedna za drugą jak ziemniaki z kopca. Gdy wiatr na Wschodzie zrobił się 

zachodni, Azja Środkowa podniosła głowę. Gdy po latach północnoafrykańskich dyktatur 

satrapom stępiły się pazury, ulica Egiptu, Tunezji, Libii i Syrii wzięła co swoje. Gdy władzę 

po Castro przejmuje jego brat, Kuba zaczyna się zmieniać. Każdy kierowca rajdowy wie, że 

bączków bez końca kręcić nie można: spalą się opony, skończy się sprzęgło, a dym z kół 

zasłoni widoczność i zdusi krtań. Traci się także orientację. I skończy się paliwo. Ostatnie sto 

lat to zmierzch tysiąclecia, z którego człowiek wychodzi mądrzejszy o doświadczenie 

niebagatelnie większe, niż dawniej, bo dzięki wszechogarniającym „lornetkom” może 

zobaczyć więcej, wyraźniej, dokładniej, szerzej, w kolorach, szybciej, głębiej, przez mgły i w 

nocy, z kosmosu i w kosmos. Człowiek może wreszcie na niespotykaną dotychczas skalę 

zapisać, nagrać, a potem odtworzyć i porównać. I tej lawiny nikt już nie powstrzyma. 
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Wchodzę do metra. Kobiety stoją na końcu peronu, a gdy przyjeżdża kolejka, karnie 

zajmują ostanie dwa wagony. Albo pierwszy i ostatni. Na oknach po angielsku wielkie żółte 

napisy: tylko dla kobiet. Na wszystkich wcześniejszych wagonach duże naklejki z 

przekreśloną kobietą. Im więcej jeżdżę metrem, tym bardziej się dziwię. Czasem nie ma tych 

zakazów, czasem tylko pierwsze wagony są dla kobiet. Czasem w jednym wagonie wszyscy 

stoją wymieszani albo pół zajmują mężczyźni, a pół kobiety. Raz widzę cały pusty wagon: na 

jednym końcu stoi kobieta, na drugim mężczyzna. W godzinach szczytu wagony dla kobiet 

pełne są mężczyzn. Jeżeli kobieta jest z mężem, to może jechać z nim w jednym wagonie. Na 

ławce pod rozkładem jazdy cała zakryta w czador Iranka czyta Oliviera Twista po angielsku. 

Obok dziewczyny wracają ze szkoły: białe słuchawki iPhonów, laptopy w ręce, modne dżinsy 

i adidasy. I choć w 2005 roku Najwyższa Rada Telewizji i Radia, z prezydentem na czele, 

zażądała, aby nie odtwarzać muzyki zachodniej, a wszystkie programy dostosować do 

muzułmańskiej tradycji postrzegania świata, wydaje się, że niewiele z tego nakazu 

obowiązuje. Nadal jednak zabronione jest słuchanie zachodnich piosenek, z wyjątkiem 

samych melodii, ale każda młoda dziewczyna wie, kim jest Madonna i Michael Jackson. 

Śmieją się i żartują. Kolorowe chusty na głowach odznaczają i dodają uroku. Mogą głosować 

już od piętnastego roku życia, a siedemdziesiąt procent z nich deklaruje się jako religijnie 

niepraktykujący. Wszystko się zmienia i nic nie jest już takie samo, jak za czasów 

Chomeiniego. Wiedzą to wszyscy, ale nie bardzo wiadomo, jak zacząć wyciągać pierwsze 

cegły z muru. Podobnie jest na przystankach i w autobusach. Wyjątkiem są wspólne 

taksówki, gdzie podział płci nie obowiązuje. Ludzie wsiadają i wysiadają: nigdy nie 

wiadomo, obok kogo przyjdzie usiąść. Rozdziału płci nie udało się także wprowadzić na 

uniwersytetach. Gdy wieczorem spaceruję po ogromnym i pustym placu Imam Khomeini, co 

rusz zaczepiają mnie mężczyźni z propozycją wynajęcia kobiety na noc. Sto dolarów. Sto 

dolarów. Prostytucja jest zakazana, jak wszelkie pozamałżeńskie kontakty płciowe, jednak i z 

tym sobie poradzono: przy miejscach schadzek urzęduje mułła, który na krótko i szybko 

udziela ślubu. Po wszystkim równie szybkiego udziela rozwodu. Szacuje się, że w Iranie 

urzęduje około trzysta tysięcy prostytutek.  

W dzień plac tętni życiem. Dla samochodów jest rodzajem ogromnego ronda, a dla 

mieszkańców przedsionkiem południowego bazaru. Gwar, ścisk, dusznota. Żółte taksówki 

stoją jedna za drugą. Wszyscy trąbią, warczą motorynki, a ze sklepików i straganów słychać 

muzułmańskie melodie. W Iranie nie wolno oglądać telewizji satelitarnej, jednak witryny 
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wystawowe z elektroniką są całe białe od parabolicznych czasz (od lata 2006 roku policja 

rozpoczęła systematyczną kampanię poszukiwania i niszczenia anten telewizyjnych). Jak to 

jest? – pytam jednego ze sprzedawców. No wiesz, na antenę można przymknąć oko, 

zabronione są dekodery – odpowiada, wskazując nogą na karton pełen czarnych dekoderów 

upchnięty głęboko pod ladą. Potem widziałem z hotelowego okna, jak nad ranem, o świcie, 

ludzie chowają swoje anteny, by wieczorem znów wynosić je na balkony, tarasy, dachy i do 

swoich ogródków. Kilka przecznic wyżej, na murze dawnej amerykańskiej ambasady 

namalowano ogromną grafikę przedstawiającą dłoń z zapaloną zapałką, która wyłania się z 

satelitarnego talerza i podpala piękne kwiaty na łące. Jeśli wierzyć pokątnym informacjom, to 

na trzynaście milionów mieszkańców Teheranu aż pięć milionów ma białe talerze. Kiedyś, za 

szacha, Chomeini zalewał kraj taśmami magnetofonowymi, dziś Chamenei jest zalewany 

przekazem satelitarnym. Na placu, który swe imię nosi po ojcu rewolucji, wszędzie można 

kupić dolary i euro. Change money, change money. Riale leżą na deskach pospinane 

gumkami, całe pliki w setki tysięcy. Kilkakrotnie zdewaluowane. Chomeini na Chomeinim. 

Im więcej zakazów, tym więcej obejść. Im szersze restrykcje, tym zwinniejszy drugi obieg. 

Im częstsze kontrole, tym sprawniejszy system ostrzegania. Siła sprzeciwu jest wprost 

proporcjonalna do grubości kagańca i długości smyczy. W Iranie czym większa jest dusznota, 

tym kupuje się większy klimatyzator. 

Wiele godzin spędzam na ulicach i bazarach. Po cichu, nie rzucając się w oczy. Nie 

drażniąc migawką aparatu. Jem orzeszki, pomarańcze. Kosztuję kiwi i słodkich mandarynek. 

Czasem napiję się herbaty. Można usiąść niezauważonym na jakimś murku, na schodach. 

Siedzę i patrzę. Dłubię słonecznik. Szarpię duże placki chleba. Ludzie wszędzie są tacy sami, 

a jednak tak inni, różni. A może to okoliczności każą na nich patrzeć tak, a nie inaczej? Może 

to ja mam jakieś okulary, które mnie oddzielają i oddalają? Citati: Zaczął podróżować. Poznał 

trud długich marszów, tłok w karawanserajach, samotność w górach, radość budzenia się w 

nieznanych krajach, piękno zachodów słońca na płaskowyżach. Kiedy ogarniała go radość 

podróżowania, zdawało mu się, ze Bóg oddalił się od jego życia i nie panuje już tak nad jego 

duszą. Ale wystarczył drobiazg, jakieś spotkanie, przelotna myśl, zbieg okoliczności, aby 

dawne myśli opanowały go z nową siłą i aby przekonał się, że nie ma dla niego ratunku. To 

była tylko przerwa. Podróżował po Turkiestanie i Indiach wraz z karawanami wiozącymi na 

Wschód perskie materiały, a do Bagdadu jedwab i papier z Chin. Przepłynął Morze Czerwone 

na kruchych łodziach mieszkańców wybrzeża, wyrabiających żagle z liści palmowych; płynął 
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wraz z setkami pielgrzymów, ściśniętych jedni obok drugich, bez jedzenia i prawie bez wody, 

grabionych przez chciwych i okrutnych marynarzy. Przemierzył pustynie Arabii, zamieszkane 

przez plemiona w stanie nieustającej wojny. Kiedy dobił do brzegu, miał podartą przepaskę 

wokół bioder i płócienny wór, w którym trzymał swoje najcenniejsze dobro: księgi. Mogę 

godzinami być w tych wszystkich miejscach, ale jakby mnie nie było. Wtapiam się, ale nigdy 

nie będę taki, jak oni. Nie przez ubiór, ale przez głowę. I na odwrót. Mężczyźni pędzą z 

neseserami, kobiety w przeciwsłonecznych okularach. Jakieś dziecko płacze do niekupionej 

zabawki. Psy i koty. Tumult betoniarek i młotów. Wszystkie zapachy Wschodu. Smród 

gorącego asfaltu. Kurz na stopach. Gdzieś indziej wszystko wydaje się ciekawsze, niż w 

moim kraju. W podróży można być najbardziej szczerym z samym sobą. Nie trzeba udawać i 

grać. I tak bardzo szuka się cech wspólnych, podobieństw. Częściej zwracam uwagę na to, co 

nas łączy, niż na to, co dzieli. Czy można to wszystko pogodzić? Albo czy w ogóle trzeba? 

Może to głos Europejczyka, który ciągle chce równać, nazywać, poprawiać, układać? Gdy już 

nasiedzę się na ulicach, idę w inne miejsca. Najbardziej lubię targi i bazary. Przychodzą tu 

wszyscy, cały przekrój społeczeństwa. Każdemu coś się zepsuje, czegoś brakuje do domu, do 

posiłku. Plastikowe reklamówki fruwają po niebie jak ptaki. Są kolorowe niczym papugi. 

Wózki załadowane towarem, sklepik na sklepiku. Jeden pilnuje drugiemu. Z ojca na syna, na 

wnuka. Wydzielone kwartały dla złotników. Na warzywa. Na dywany. Na odzież. Kolorowo. 

Nawet, jeśli czegoś chwilowo nie ma, zaraz się znajdzie. Są sprzedawcy i sprzedawcy. Starsi 

siedzą za belami materiału, za tonami owoców i czytają gazety. Młodsi skaczą wokół towaru, 

zachwalają, łapią za rękę i ciągną do siebie. Ale u jednych i drugich nie ma nigdy tej samej 

ceny. Tę regulują na bieżąco. Gdy kupuję pamiątkowe perskie nieduże dywaniki, cena różni 

się dziesięciokrotnie. Potem znów tu wracam. I znów, i znów.  

Bazari. Charakter tych miejsc nie ma związku tylko z handlem. Od dawien dawna na 

bazarach kształtowała się tzw. opinia publiczna. To tutaj działali ulemowie – dawni 

nauczyciele islamu. Z ich ust pojawiały się wiążące opinie z dziedziny prawa i moralności. 

Na dużym bazarze zawsze jest kilka meczetów. W zakamarkach straganów swój początek 

brały sekty i ortodoksyjne grupy religijne. Stąd pochodzili przyszli zamachowcy, którzy 

sprzeciwiali się szachowi. Potem bazar pomógł przejąć władzę ajatollahom. Hajat, czyli 

cotygodniowe towarzyskie spotkania połączone z przemowami zagorzałych i ortodoksyjnych 

rowhanijun bardzo długo kształtowały opinię bazaru. Mówiono, że gdy bazar z meczetem 

idzie pod rękę, to drżą posady Pawiego Tronu. Dziś pałac może liczyć na wsparcie bazarich, 
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ponieważ bogatym bazarowym kupcom nie w smak liberalizm gospodarczy, import towarów 

z zagranicy, a międzynarodowa izolacja Iranu przysparza im rokrocznie olbrzymich zysków. 

Ojciec Majida, gdy żył, był ulemem przy meczecie wzniesionym za panowania Fath 

Ali Szaha na południowym bazarze. Jest wczesne popołudnie. Siedzę w jego sklepie na 

rozłożonych do sprzedaży dywanach. Potem kilka dostanę w prezencie. Dziesiątki ludzi 

przechodzi obok, wielu wchodzi, a trzech pomocników Majida obsługuje kram. Od początku 

ma dla mnie uznanie i nieskrywany podziw: zawsze chciał porozmawiać ze zwykłym 

Europejczykiem. Oczy mu się szklą. Częstuje gorącą herbatą z Lahidżanu. Najpierw 

rozmawiamy naokoło, ale potem, przy drugiej filiżance wreszcie zaczyna: Wy nas nie 

rozumiecie. Co ty o mnie myślisz? Co ty wiesz o moim kraju, mojej historii i mojej religii? 

Iran nigdy nie będzie jak Zachód. Mamy swoją rzeczywistość, swoich sąsiadów, z którymi 

musimy żyć. Macie nas w pogardzie. Izolujecie nas – ale za co? Nigdy nie zrozumiem 

Europejczyków, Amerykanów. Mój ojciec obalał szaha. Ale jego rewolucja się nie skończyła. 

Co ty myślisz o moim kraju? Co tu zastałeś? Nie ma biedy, kradzieży. Mamy jako taki 

dobrobyt. Czy mnie szanujesz? Mówi powoli, bym zrozumiał jego angielski. Czasem 

milczymy gryząc orzeszki, które pływają w ciepłej herbacie. Tłumaczymy nawzajem swoje 

położenia i swoje historie. To nie jest rozmowa. Wyrażamy stanowiska. Co pewien czas ktoś 

się przysłuchuje, ktoś przychodzi ze znajomych Majida. Gdy chcę zapłacić za dywany, nie 

pozwala. Mam pozostać jego gościem. Nasr: Niektórzy próbują zarzucić cywilizacji islamu, że 

nie podążyła tą samą drogą rozwoju co Europa i zadają pytanie: „co się właściwie stało?”, 

mając na myśli świat islamu. Jeśli jednak patrzymy na historię świata, owo pytanie nie 

powinno brzmieć: „co złego stało się w świecie islamu”, lecz co złego stało się w Europie?”. 

Samo pytanie: „co się właściwie stało”, narzuca normę lub prawo, przez które będzie się coś 

osądzać jako złe. Światową normą były cywilizacje tradycyjne, oparte na zasadach religijnych 

i duchowych, zakorzenione w teocentrycznym i antropokosmicznym postrzeganiu świata, na 

przykład japońska, chińska, hinduska, muzułmańska, bizantyjska i średniowieczna 

europejska. Po okresie średniowiecza Europa odeszła od tej normy, zastępując teocentryczne 

postrzeganie świata antropocentryzmem, traktując ludzi jako miarę wszystkich rzeczy lub, aby 

użyć języka religijnego, zastępując „Królestwo Boże” „królestwem człowieka”. 

Trzecia w nocy. Wracam do kraju z jakieś kolejnej podróży. Na lotnisku jeszcze tylko 

ostatnia kontrola, ostatnie bramki i wozem w góry, na południe. Stoję w jednej z kilku 

krótkich kolejek do okienka Straży Granicznej. Jedną torbę pcham, drugą ciągnę. Zmięty 
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paszport z wytartą okładką nie mówi nic o kraju pochodzenia. Zmęczony przesuwam się do 

przodu. Ktoś podchodzi, ktoś odchodzi. Następny, następny. Ludzie z wszystkich 

kontynentów skrzyżowani okolicznościami. Metalowe barierki. Plastikowe kamery. 

Prawdziwe pistolety. W kolejce obok kobieta ze śpiącym na ręku dzieckiem z typowym 

bagażem. Typowa kobieta. Typowy człowiek. Podaje paszport do kontroli razem z kilkoma 

białymi, zapisanymi kartkami. Cisza trwa dłuższą chwilę, a potem urzędnik zadaje kolejne 

pytania. I kolejne, i kolejne. Podwyższenie, na którym siedzi i zieleń jego wojskowego 

uniformu przypomina leśnika na ambonie. Ale to nie leśnik – to myśliwy. Pamiętam mój kraj 

przed rewolucją i tuż po. Absurdalne pytania o to, gdzie będę spał (jakbym nie mógł 

podróżując spać w samochodzie). Pytania o pieniądze (jakbym nie mógł mieć karty płatniczej 

lub być oszczędnym). Pytania o kierunek podróży (jakbym nie mógł zjechać w lewo lub w 

prawo z głównej drogi). Pytania o cel podróży (jakbym nie mógł skłamać albo robić tego, 

czego chcę, czyli np. niczego). Pytania o jedzenie (jakbym nie mógł mieć swojego i 

zwyczajnie jeść mało). Pytania o wszystko. I pytania o nic. Kobieta jest spokojna, ale 

dociekania pograniczników coraz bardziej nachalne. Jaki hotel, jaki transport, ile pieniędzy, 

do kogo? Nie wytrzymuję. Przechylam się w stronę ich okienka i tłumaczę, że pytania nie 

mają znaczenia. Scena trwa jakąś chwilę, ale pozbawiona już pytań z wszystkimi możliwymi 

odpowiedziami. Procedury czasem nie wytrzymują dnia, a stworzone przeciw muszą ulec. 

Dziecko śpi na ramieniu, bagaż jest zwyczajny, szary. Chcielibyśmy spróbować zacząć nowe 

życie – mówi, gdy podwożę ich do niedalekiego taniego hostelu. Potem, za dwa lata, 

spotykamy się w stolicy. Pijemy herbatę i ona opowiada, że się udało. Jest Iranką z biednego 

południowego Teheranu. Mieszkała przy bazarze. Można pytaniami zmusić człowieka do 

kłamstwa, a potem udowodnić mu, że nie mówił „całej prawdy”. Pamiętam obawę, że jej 

zaszkodzę, że biorąc w obronę zbuntuję aparat, spowoduję skutek odwrotny do zamierzonego, 

że sam podpadnę i będę sądzony z każdego kolejnego paragrafu. Każdy ma prawo do 

podróży. Każdy ma prawo do podróży. 

Jest jakaś magia w miejscach, które kiedyś inni opisywali, a obrazy te przeszły do 

kanonu literatury. Można stać na rogu jakieś ulicy, na nic nieznaczącym dziś skrzyżowaniu, 

ale ze świadomością, że kiedyś ktoś (kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset lat wcześniej) dotykał 

tego samego powietrza, patrzył z tego miejsca na to samo Słońce, albo gdzieś na brzegu 

Oceanu nurzył stopy w tej samej wodzie. Ile pamięta bruk? Główne arterie Teheranu są 

bardzo zatłoczone – ale jak było kiedyś? Kapuściński: Ulica Engelob jesienią i zimą roku 
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1978. Przechodzą tędy wielkie nieustające manifestacje protestacyjne. Podobnie dzieje się we 

wszystkich wielkich miastach. Bunt ogarnia cały kraj. Rozpoczynają się strajki. Strajkują 

wszyscy, staje przemysł i transport. Mimo dziesiątków tysięcy ofiar napór ciągle się wzmaga. 

Ale szach pozostaje na tronie, pałac nie ustępuje. Dziś jest inaczej. A może tak samo? 

Odnoszę wrażenie, że Teheran zostawia rewolucję za sobą. Dzisiaj manifestacja wygląda 

inaczej: zachodnie reklamy, sklepy pełne światowych produktów, ludzie szykownie ubrani. 

Coraz to lepsze samochody. Manifestacją są taksówkarze, gdy mówią o drożejącej ropie, 

drożejącym jedzeniu i o tym, że prezydent stracił kontakt z rzeczywistością. Pochodem jest 

ruchliwa ulica. Zgiełk. Zapchane skrzyżowania. Zapełnione sklepy i kawiarnie. Telefonia 

komórkowa, internet. Dziewczyny grające w siatkówkę w parku Laleh. Rzeka ludzi na 

Engelob. Nikt z nikim specjalnie się nie umawia, a jednak jest tak ciasno, że nie można się 

przecisnąć. Klaksony, spaliny, gwiżdżący policjanci. Gdybym nie wiedział, że jestem w 

Teheranie, nie wiedziałbym, że jestem w Teheranie. Przychodzę tu prawie codziennie. I znów 

pałac nie ustępuje. Gdy wisi coś w powietrzu, ludzie zatrzymują się przy obwieszonych 

gazetami kioskach. Sprzedawcy tak je układają na zewnątrz, by każdy mógł za darmo 

przeczytać nagłówki i kilka zdań wstępu. Mokre szpalty. Im z rana większe kłębią się tłumy, 

tym dzień zapowiada się ciekawiej. Często, by wiatr nie porwał porozkładanych na ziemi 

gazet, sprzedawca kładzie kamienie. Widok jest taki: duże zdjęcie prezydenta, a na nim 

kamień. Duże zdjęcie Chomeiniego, a na nim kamień. Duże zdjęcie któregoś z ajatollahów, a 

na nim kamień. Prezydent wierzy, że gdy Mahdi powróci z nieba, to wyląduje na Engelob. 

Jak został burmistrzem, chciał tę ulicę wyłączyć z ruchu. Mówił o tym także na pierwszym 

posiedzeniu swojego rządu. A potem przekazał siedemnaście milionów dolarów do miasta 

Dżamkaran, gdzie też z pewnością pojawi się powracający mesjasz. I choć przywódcy 

Islamskiej Republiki nigdy nie łączyli powrotu Mahdiego z bieżącą polityką, trudno im teraz 

zająć sensowne stanowisko. Gdy o tych planach usłyszał Chamenei, miał zakazać publikacji 

prezydenckich objawień. 

Przychodzę pod dawną amerykańską ambasadę. Od tamtych wydarzeń minęło ponad 

trzydzieści lat. Mur nadal jest z cegły, a nad nim metrowe zasieki. Zardzewiałe wieżyczki 

wartownicze. Kamery. Główna brama pięknie wymalowana na zielono, a obok niej staranny 

duży niebieski napis: W DÓŁ RAZEM Z USA. Trzy metry od napisu jest zejście do metra, a 

stacja nosi imię ajatollaha Taleghaniego, jednego z ojców rewolucji. Zmarł w tajemniczych 

okolicznościach kilka miesięcy po przejęciu władzy przez Chomeiniego, gdy trochę wcześniej 
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wszedł z nim w ostry spór. Idę dalej. Po przeciwnej stronie trzy razy większe murale, na 

którym Statua Wolności ma twarz kościotrupa. Czerwone linie amerykańskiej flagi w połowie 

zaczynają być drutem kolczastym, w tle którego namalowany jest glob. Podobno graffiti co 

pewien czas malują wierni systemowi studenci. Jest druga brama. Wchodzę, ale wybiega z 

wartowni dwóch uzbrojonych po zęby. Kapuściński: Przed bramą, oparci o ceglany, wysoki 

mur, stali skuleni z zimna dwaj młodzi wartownicy z automatami na ramieniu – studenci linii 

imama. Miałem wrażenie, że drzemią. W głębi, między drzewami, stał oświetlony budynek, w 

którym przebywali zakładnicy. Ale mimo, że wpatrywałem się w okna, nikt się w nich nie 

pojawił, żadna postać ani żaden cień. Widzę w oddali ten budynek, ale nie mogę zrobić 

zdjęcia. Lufa cofa mnie do bramy. 52 zakładników przetrzymywano tutaj 444 dni. 

Wypuszczono dopiero, gdy Carter przegrał wybory, pierwszego dnia urzędowania Reagana. 

Ambasadę 4.11.1979 roku zajęło ponad trzy tysiące studentów wiernych Chomeiniemu. Nic 

nie pomogło, nawet Orli Szpon – akcja amerykańskich komandosów zakończona 

spektakularną porażką. Iran stawiał dwa warunki: wydanie przebywającego na leczeniu w 

USA śmiertelnie już wtedy chorego szacha i przeproszenie Irańczyków za lata wspierania 

rządów monarchy. Dziś mieści się tutaj kompleks jakiegoś związku studenckiego, a interesów 

USA pilnują Szwajcarzy. Niedawno Amerykanie otworzyli wirtualną ambasadę, jednak na 

drugi dzień irańscy hakerzy stronę zablokowali. Próbuję rozmawiać z żołnierzami. Pytają o 

papierosy. Mam przyjść wieczorem, to wszystko pokażą, ale wieczorem na bramie wiszą 

łańcuchy i nikogo już nie ma. Polityka. Jeśli rewolucja po przejęciu władzy umiała 

wymordować setki tysięcy swoich obywateli, to czym była garstka bezbronnych 

zakładników? Polityka to gra nie tylko na szachownicy szacha. Jeśli jedną fatwą zgładzono 

tysiące więźniów politycznych w teherańskim więzieniu Ewin (1988), to tym bardziej lata 

wcześniej problemu ambasady mogłoby nie być. 

Utopie są jak ptaki zamknięte w pokoju: nie widzą szyb i ufają rozmachom swoich 

piór. Szach budował teatr, a Chom budował dom. Gdy szach stawiał na liberalizm, Chom na 

ortodoksję. Czym więcej u szacha narzuconej wolności, tym bardziej Chom przykręcał śrubę. 

Tam jaśniej, to tu ciemniej. Tam ciemniej, to tu jaśniej. Gdy ktoś był przyjacielem – dziś jest 

wrogiem. Wszystko dokładnie na odwrót. Chom mebluje dom według Koranu, bo szach 

równał z ziemią meczety. Jeden tradycję burzył, to drugi musi ją kultywować. Jeśli monarchia 

trwała dwa tysiące pięćset lat, to trzeba było ją znieść i obalić. Coville: Ale wbrew pozorom 

Iran jest państwem w pełni rozwijającym się, czemu nie zdołała zaszkodzić rewolucja. Ta 
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szczególna sytuacja prowadzi do zderzenia nowoczesności i tradycji, wizji teokratycznej i 

oddzielenia duchowieństwa od państwa, żądań demokratycznych i skłonności do dyktatury, 

względnej wolności słowa i brutalnych zamachów na prawa człowieka, dążeń wolnościowych 

i nakazów moralności, chęci normalizacji w stosunkach międzynarodowych i trudności w 

odcięciu się od dziedzictwa rewolucyjnego. Paralele życia. Poszukiwanie utopii z pragnieniem 

raju od dawien dawna stanowiły część islamskiej tradycji. Tyle znam się na utopiach, że 

każda prowadzi do tragedii. Na świecie są dwa państwa teokratyczne: Iran i Watykan. Jedno 

ma lat trzydzieści, a drugie dwa tysiące. Szach meble sprowadzał z zagranicy, a Chom wybrał 

swoje. Brnąc zbyt głęboko w utopię można utonąć. Jameson: Być może niedostatecznie 

jeszcze podkreśliliśmy związek między tym pozornie politycznym kryzysem utopii (którego 

źródeł zwykle szuka się w upadku partii komunistycznych oraz zastąpieniu ich przez nowe 

ruchy społeczne i prądy anarchistyczne) i ogólniejszym kryzysie reprezentacji, którym 

obarcza się ponowoczesność. Czy jednak jest to jedynie kryzys, a nie koniec? Utopie – czym 

ich mniej, tym lepiej: szczególnie tych politycznych. Któż stworzył system, który zadaje tak 

wiele pytań tak nielicznym? I czy przypadkiem rozbuchane socjalne osłony i przywileje nie są 

dziś główną przyczyną Zagłady na peryferiach? Czym więcej obietnic, tym system bardziej 

niewydolny: sam siebie nie potrafi obsłużyć, a co dopiero pozwalać obcym na bezwizowy 

tranzyt. Paradoksalnie socjalność będąc obrońcą „swoich” skazuje na śmierć „innych”: 

słabszych, biedniejszych, tułaczy i włóczęgów. Iran staje się państwem wyjątków, które z 

czasem będą regułą. Odrzucenie przybysza wzrasta wprost proporcjonalnie do socjalnych 

nakładów w swoich państwowych środowiskach. Czym wyższy mur, tym potrzebna wyższa 

drabina. Absorpcja staje się aborcją. Czym bardziej socjalność domaga się pełnej realizacji 

nie bacząc na koszty, tym częściej zamyka szlabany dla tych, którym z założenia powinna 

służyć – bankrutując tym samym. Im więcej oczekuje mieszkaniec getta, tym mniej zostaje 

dla tych zza muru. Kolaps. Pies goni swój ogon i szczeka. Być może istotnie – jak chce dalej 

Jameson – powinniśmy zacząć lękać się o to, że utracimy przyszłość – tak jak Orwell lękał się 

o utratę przeszłości, pamięci i dzieciństwa. A wtedy ci, którzy na sztandarach nieśli hasła 

ochrony słabszych pierwsi pójdą na szafot. Czy dziś getto nie jest na zewnątrz? Utopia to 

tragedia. To powróz, na którym codziennie zawieszana jest naiwność świata. Im większe  

oczekiwanie, tym większe rozczarowanie. Widać wyraźnie poprzednie nowoczesne mrzonki, 

które doprowadziły do straceń milionów: przez wojny, pogonie, idee lepsze jedne od drugich. 

W imię zbawiania, krzewienia sprawiedliwości społecznej – myląc tę drugą nagminnie z 

równością: równo nie znaczy sprawiedliwie, a sprawiedliwie równo. I nijak zrozumieć tezę, 
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że do nędzy prowadzi istnienie pieniądza – gdy następnym pytaniem będzie, czy więc do 

bogactwa prowadzi pieniądza brak? Platon: Cóż więc ma do zaoferowania demokracja, która 

podporządkowuje tępej i ciemnej większości racje wykształconych elit i jednostek, która 

niweluje różnice wynikające z naturalnych dysproporcji zdolności i charakterów ludzi, która 

wreszcie zrównuje w prawach głupców i mędrców, oszustów i ludzi honoru? 

O świcie wyjeżdżam do Kom. Wszyscy chcą mi pomóc. Gdybym chciał skrzyżować z 

kimś wzrok, nie wiedziałbym, gdzie patrzeć. Można nie znać języka i wszędzie się trafi. 

Ludzie kierują według własnego uznania: raz tą drogą, raz inną. Wiele razy w autobusach 

znalazło się ostatnie miejsce tylko dla mnie. W Syrii kierowca zrobił mi herbatę w czasie 

jazdy. Zawsze mogę wysiąść, kiedy chcę. Ludzie ustępują, puszczają przodem, karmią. 

Obserwują, ale rzadko zadają pytania. Raz się na tym traci, a raz zyskuje. Nieporozumienia to 

dzieci pośpiechu. Częstują jedzeniem, piciem. Prowadzą za rękę na jakieś skrzyżowanie, do 

drugiej ulicy. Chętnie pokazują ciekawostki, wiodą na skróty. W podróży jest się zdanym na 

przypadkowych ludzi, którzy połączeni w jeden łańcuch prowadzą do celu. Czasem czuję, jak 

jestem przekazywany od jednego ogniwa do drugiego, choć oni się nie znają i nigdy o swoim 

istnieniu nie wiedzą. Ktoś pomaga znaleźć dworzec i wsiąść do autobusu, a potem ktoś inny, 

za setki kilometrów, pomaga iść dalej – ludzie to takie stacje przekaźnikowe. Jestem jak 

bagaż podawany z ręki do ręki według mapy, której nie znam i nie widzę. Myślę wtedy: jakoś 

to będzie, jakoś to będzie. Gdybym umiał malować, namalowałbym wzburzone i szalejące 

morze, a na grzbietach fal łupinę podawaną ponad czeluściami i odmętami morskiej piany. Z 

wierzchołka na wierzchołek, dalej i dalej. 

Kom to bastion irańskich talibów. Propagują przemoc i głoszą nienawiść do 

demokracji. Liberalizm jest dla nich tym, czym faszyzm dla Europejczyka. Izrael musi 

zniknąć z powierzchni ziemi. Szyicki Watykan. Piąte święte miasto islamu. Szyicki 

Eczmiadzyn. Mówią za Chomeinim: ani Wschód, ani Zachód, lecz islam. Skrajnie 

ortodoksyjna szkoła Haqqani wydaje tygodnik „Partou-e Sochan”, w którym drukują listy 

ochotnicy gotowi ponieść męczeńską śmierć. Potem ich trumny są miejscem kultu: nie po to 

robiliśmy rewolucję, aby zwyciężyła demokracja. Mahomet z karabinem na ramieniu. 

Zwierzchnikiem szkoły jest ajatollah Jazdi, najbardziej radykalny ze wszystkich irańskich 

konserwatystów. Prywatnie przyjaciel prezydenta i jego wielki autorytet. Ale przede 

wszystkim Kom jest miejscem pochowania Fatimy, siostry Alego Rezy, ósmego imama, 

którego grób znajduje się w Maszhadzie. Całymi dniami ciągną tu najbardziej religijni 
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Irańczycy, a kobiety odziane w czadory, jak wielkie czarne gawrony gnieżdżą się przy 

srebrnych kratach wokół grobu Fatimy. Tu jest centrum irańskiej pobożności i serce irańskiej 

rewolucji. Droga do Teheranu zawsze prowadzi przez Kom. Szach upadł po wzburzeniu 

Kom. Przez wyschnięte koryto starej rzeki przechodzę w stronę bramy na dziedziniec 

meczetu. Świątynia błyszczy złotą kopułą. Słońce pali niemiłosiernie, bo Kom leży na samym 

środku pustyni. Mauzoleum Fatimy przyciąga tłumy. Kobiety modlą się o dobrych mężów, o 

łaskę dla dzieci, o płodność lub przywrócenie utraconego dziewictwa. Vannuccini: Czador nie 

oznacza wyłącznie ograniczenia praw. O ile dla niewierzących i zeuropeizowanych kobiet z 

klasy średniej, którym rewolucja narzuciła obowiązek zakrywania ciała w miejscach 

publicznych, czador stał się więzieniem, o tyle dla wielu dziewcząt wywodzących się z 

tradycyjnych rodzin strój ten okazał się swoistą przepustką. Milionom młodych kobiet z 

biednych i religijnych domów pozwolił na udział w życiu publicznym i ułatwił im dostęp do 

nauki. Dzisiaj irańskie kobiety kończą studia oraz pracują we wszystkich dziedzinach 

gospodarki (by jednak móc pracować lub studiować, nadal potrzebują zgody ojca lub, w 

przypadku gdy są mężatkami, pozwolenia męża). Kobiety stanowią sześćdziesiąt trzy procent 

wszystkich studentów. Ponadto, w wyniku segregacji płci, przekazano im zadania, które do tej 

pory były domeną mężczyzn. Z tego właśnie powodu w Iranie wyszkolono tysiące policjantek. 

Dla wielu z nich był to publiczny debiut: zaczęły otrzymywać pensję i zyskały prawo do 

emerytury. Dwa złote minarety. Malachitowe mozaiki. Świątynne zabudowania do złudzenia 

przypominają te z Turkmenii i Uzbekistanu. Czasy Timura. Chodzę nieśmiało. W kilku 

miejscach imam wygłasza mowę. W arkadach i podcieniach pielgrzymi piją wodę, jedzą 

chleb. Odpoczywają. Białe i czarne turbany. Czarne gołębie. Czarne oczy. 

8 stycznia 1978 roku w prorządowej gazecie Etelat szach atakuje Chomeiniego. Gdy 

nakład dociera do Kom, tłum nie schodzi z głównego placu. Padają strzały i setki zabitych. Po 

czterdziestu dniach żałoby Kom i inne miasta chcą zemsty. Znów padają strzały i setki 

zabitych. Czterdzieści dni i znów. Czterdzieści dni i znów. Czterdzieści dni i znów. Śnieżna 

kula nabiera rozpędu aż do 1 lutego 1979 roku, do powrotu z wygnania Chomeiniego. Dwa 

tygodnie wcześniej szach ucieka do Egiptu, gdzie umiera za półtorej roku. 

Gdy wychodzę poza świątynne zabudowania podchodzi do mnie stary, sędziwy 

sprzedawca. Ciągnie za rękę do sklepu. Ma siedemdziesiąt lat i jest siwym cukiernikiem. 

Sprzedaje ciastka sohan, które słyną na cały Iran. Sadza mnie na krześle i na wpół zasuwa 

roletę. Byłem tam – zaczyna opowiadać. Dwóch moich synów zastrzelili. Zabili. Musisz o 
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tym wiedzieć. To wszystko działo się tutaj, za oknem. Plac był mokry od krwi, nie mieliśmy 

tylu prześcieradeł. Brakowało desek. Strzelali od tamtej strony. Ludzie biegali i padali. Mnie 

kule ominęły, ale synowie dostali. I wiesz co dzisiaj myślę? Że nie miało to sensu. Nie tak 

mieliśmy to zrobić, ale inaczej chyba się nie dało. Musisz to wiedzieć. Skąd jesteś? Powiedz 

to swoim, rodzinie, znajomym. Straciłem synów, a co zyskałem? To były jeszcze dzieci. 

Rewolucja się potoczyła, ale nie oddała mi dzieci. Potem ciągle przyjeżdżali z Teheranu i 

grozili, że resztę wymordują. Szukali świeżych grobów i liczyli zabitych. A to były kwiaty, 

nasze kwiaty… Tu są zdjęcia, zobacz. Pokazuję to każdemu zagranicznemu. Iran jest jak 

dywan. Piękny, ale tkany z delikatnego jedwabiu. Szlachetny, ale łatwo go zabrudzić. Miękki, 

ale podatny na wgniecenia. Kolorowy, przez co łatwo go zobaczyć, bo przyciąga wzrok. 

Ludzie z zewnątrz chcą ukraść dywan, mieć go dla siebie. Pamiętam szacha. Układał na 

naszym dywanie wszystko i dywanu nie było widać. Zgubiły się jego wzory, hafty, jego 

symetria i harmonia. Postawił na dywanie nie nasze rzeczy. Zakrył kwiaty. Niestety, potem 

sprzątając, dywan przesiąkł krwią. Zabiliśmy wszystkich policjantów, którzy strzelali do 

naszych. Wszystkich co do jednego. Zostały plamy do dziś. Wypalone dziury. Musisz to 

zrozumieć. I co mamy teraz zrobić? Myć stary dywan, czy szyć nowy? 

Iran to dawna Persja. Ale Persja to dawny Iran. Na początku, osiemset lat przed 

Chrystusem, byli tu Medowie. Założyli swoje państwo, które nazwali Media. Być może 

dzisiejsi Kurdowie są ich genealogicznymi spadkobiercami. Medowie byli jednym z kilku 

plemion irańskich, wtedy zwanych aryjskimi. Ariowie i Iran mają wspólny źródłosłów, a Iran 

to dawny Arian – kraj Ariów. Waleczny Cyrus, władca plemienia Persów, najechał i pobił 

Medów. Potem trwały wojny z Grecją. Przyszedł Maraton. Wielka Persja, najstarsze i 

największe imperium świata starożytnego, przetrwała aż do najazdu Aleksandra 

Macedońskiego, gdy trzysta lat przed Chrystusem upadła. Przechodziła z rąk do rąk rządzona 

przez różne dynastie i klany. Stała się częścią kultury hellenistycznej, aż do najazdu armii 

arabskiej. Wtedy upadła dynastia Sasanidów, władająca terytorium Persji czterysta lat. 

Arabowie wprowadzili monoteistyczny islam włączając Persję do muzułmańskiego imperium. 

Wcześniej w Persji istniała religia Zaratustry, gdzie kult polegał na czczeniu dwóch bogów. 

W drugiej połowie XIII wieku następuje panowanie mongolskie i znów przez wieki Persja 

przechodzi z rąk do rąk (Hulagu – wnuk Czingis Hana, Timur Lenek, Ismail, Safawidzi, 

Abbas I Wielki, Ghilzajowie, Zandowie, Kadżarowie). Dzieje się tak aż do XIX wieku. 

Wtedy to Persja zaczyna ulegać wpływom brytyjskim (europejskim) i rosyjskim, czego 
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przejawem jest powstanie w 1906 roku pierwszego parlamentu. Trwają zawieruchy wojenne, 

a władzę sprawują kolejni przywódcy. Reza Chan przyjmuje starożytne nazwisko Pahlawi. 

Zastępuje kalendarz arabski kalendarzem, wg którego początkiem jest data powstania państwa 

Achemenidów. W końcu, w 1935 roku, zmienia nazwę Persji na Iran. Ktoś powiedział, że jak 

w Iranie nie można zmienić rzeczy, to zmienia się jej nazwę. W świadomości Wschodu Iran 

zawsze był krainą geograficzną i historyczną, przestrzenią społeczną, natomiast państwowość 

i język rozumiano jako Persję. Adżam po arabsku oznacza ziemię, która przyjęła islam, ale 

nigdy nie uległa arabizacji. 

Potem wszyscy jesteśmy tacy sami. Miejsce ma jakieś sto metrów kwadratowych. 

Trumna leży na szerokim podwyższeniu i przykryta jest zieloną płachtą. Równe falbany, a u 

góry duży bukiet sztucznych wypłowiałych kwiatów. Wszystko ogrodzone stalową kratą i 

ludźmi, którzy do środka wrzucają drobne monety i papierowe banknoty. Jasny marmur 

podobny do zachmurzonego nieba. Wokół gwar: biegają dzieci, niektórzy śpią pod ścianami 

po długiej podróży. Półmrok. Ciżba. Czadory. Można głowę przyłożyć do kratownicy i płakać 

sam na sam. Zapach zimna. Boso. Beheste Zahra. O trumnę oparte duże zdjęcie Chomeiniego: 

uśmiechnięty, biała broda, czarny turban. Citati: Jeśli wycofasz się w miejsce, gdzie nikt cię 

nie będzie widział i skąd nikogo nie będziesz widział znajdziesz wielkie szczęście. Jestem 

wdzięczny temu, kto mnie nie pozdrawia, kiedy mnie spotyka, albo nie pyta mnie o zdrowie, 

kiedy jestem chory. Jak tylko nadchodzi noc, jestem szczęśliwy z powodu mojej samotności, 

jestem szczęśliwy, bo nie oglądam ludzkich twarzy i nie słyszę ludzkich słów. Kiedy nadchodzi 

świt, smucę się na myśl o natrętach, którzy przyjdą mnie nękać na tysiące sposobów. Kto 

nienawidzi samotności, ten oddala się od drogi zbawienia. Mauzoleum ajatollaha 

Chomeiniego jest w budowie. Przy trumnie słychać dźwigi, maszyny, robotników. Iran 

według Chomeiniego jest w budowie: przerabiany, udoskonalany, murowany. Cięty, 

betonowany, równany. Piłowany, zadaszany, wiercony. Nieopodal wielki cmentarz żołnierzy 

poległych w wojnie z Irakiem. Chodzę między grobami. Teheran stracił 27 tysięcy młodych 

chłopców. Czarne płyty z grawerowanymi twarzami jeszcze dzieci. Prezydent chciał te groby 

przenieść na ulice i place stolicy. Pamięć, to fundament reżimu: jak zapomnimy, wróg 

zniszczy nas i naszą szyicką religię. Szirin przychodzi tu raz w tygodniu. Opłakuje męża i 

syna. Kładzie kolorowe kwiaty. 

 Samolot powoli podchodzi do lądowania. Krąży nad ziemią, jak jastrząb. Daje czas. 

Jaki będzie ten kraj? Jacy ludzie? Jakie Słońce? Jakie ranki i wieczory? Czy tutaj cofnął się 
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czas? Podróż to części, ale nigdy nie wiem, ile ich będzie. Co przyniesie los i okoliczności? 

Co ześlą bogowie przeznaczenia? Drogi, morza i jeziora. Hotele. Wypożyczone samochody. 

Autobusy. Winogrona na targu tak słodkie, jak cukier prosto z trzciny. Targane przez wiatr 

kartki wspomnień. Sklepy, w których sprzedawca cały dzień czeka tylko na mnie – gdzieś na 

rozwidleniach. Noce na pustyniach. Wydmy. Twarze, od których zależy każde jutro. 

Niewiadome. Pobłądzenia. Zalane deszczem chodniki. Wystraszone noce. Ludzie, którzy są 

jak gwiazdy: każdy w innym, ale swoim miejscu. Wszędzie ziemia jest inna. Inaczej pachnie, 

inne przynosi uprawy. Nad każdą ziemią jest inne niebo. I ten strach, który pcha do przodu. 

W otchłań. Jeszcze na pokładzie kobiety zakładają hidżab, zmywają zbyt obfity makijaż, 

zmieniają buty. Ale chusty nie są już czarne. To kraj, w którym kobieta musi poinformować 

męża, gdzie chce iść i kiedy ma zamiar wrócić do domu. Nie wolno jej wymieniać z 

mężczyznami uścisków dłoni, nosić butów na obcasie, obcinać włosów (dopiero po 

czterdziestu dniach) i nosić białych strojów. Gdy chce modlić się w meczecie, nie powinna 

wcześniej korzystać z perfum. Nie wolno jej depilować brwi i lakierować paznokci, ponieważ 

lakier może źle wpływać na czystość rytualną podczas modlitwy. Mufti wydają kolejne fatwy: 

kobieta nie powinna rozmawiać z mężczyzną przez telefon, nie powinna nosić biustonosza, a 

mężczyzna nie powinien patrzeć na twarze i ciała aktorek, nie może też oglądać podobnych 

magazynów i czasopism. Ojciec może pocałować córkę tylko w policzek, a gdy do sali 

wykładowej na uniwersytecie wchodzi nauczyciel, to nie trzeba wstawać – Prorokowi by się 

to nie podobało. Gdy drastycznie wzrósł ruch kołowy w Teheranie i było coraz więcej 

samochodowych wypadków, sprawę na poważnie rozstrzygnąć musiał Chomeini: 

przejeżdżanie na czerwonym świetle to grzech. Czy kobieta może przebywać sam na sam z 

kierowcą w taksówce? Mufti orzeka: niezależnie od sposobu podróżowania, czy to lądem, czy 

morzem, czy w przestworzach, kobiecie nie wolno przebywać sam na sam z mężczyzną, który 

prowadzi samochód, nawiguje statek czy lata. Według wskazówki szejka Muhhamada Al-

Saliha Al-Ithimina, zapisanej w marcu 1986 roku, jest to opinia potwierdzona kilkoma 

wypowiedziami Proroka. 

Są dwie siły, które reżim utrzymują przy władzy: siła karabinu i siła demagogii. 

Każdy reżim opiera się na tych dwóch siłach. Reżimy żywią się siłą. Perswazja z karabinem 

przy czole. Albo albo. Kraj, w którym na ulicach wiszą ogromne billboardy z uśmiechniętymi 

twarzami przywódców zawsze jest reżimowy. Wojsko czai się w sieniach. Im więcej 

plakatów, tym więcej karabinów. Albo albo. Wtedy spokój zawsze jest pozorny. Jeśli 
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lotniska, szpitale, główne drogi, szkoły, place i memoriały noszą imię przywódcy, wtedy 

wiem, że jestem w reżimowym kraju. Im więcej pieczątek, pozwoleń i zaświadczeń, tym 

większy aparat opresji. Im więcej wykładni, tym większe kule. Im większe pałace, tym 

większe więzienia. Albo albo. Czym trudniej przekroczyć granicę, tym łatwiej utrzymać 

władzę. Im trudniej kupić mapę, tym trudniej znaleźć drogę. Albo albo. 
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