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pamięć zmarłej59. Odkąd Tuba przyjmuje na barki rolę strażniczki, przeistacza się 
w starą kobietę – funkcja reprodukcyjna, która przez lata wyznaczała tok jej życia, 
ustępuje miejsca doglądaniu nāmus, pilnowaniu, by nikt – poznawszy straszną 
tajemnicę domu – nie splamił pamięci siostrzenicy. Dla tej roli Tuba obumiera jako 
kobieta i jako matka, przestając się interesować także własną córką. Kiedy więc ta 
odkrywa, że jest w ciąży z aresztowanym ukochanym, nie ma przy niej matki; nie 
ma jej również, kiedy dziewczyna dramatycznie przeżywa aborcję i spowodowaną 
przez nią bezpłodność60. Spętani tradycyjnymi rolami ludzie nie budują głębokich 
relacji.

MASKI

W kulturze Iranu seksualność człowieka może się w pełni realizować 
wyłącznie w sferze intymnej. W sferze publicznej wyraża się ona poprzez 
konwencjonalne role – maski, których widomym przejawem jest hidżab. Nie-
którzy badacze dopatrują się wręcz w zasłonie hamulca procesów indywidu-
alizacji społeczeństwa, stanowiących podstawy jego nowoczesności61. Świat 
zewnętrzny nadal jest w istocie światem męskim, po dziś dzień konstytuują 
go pozostałości homosocjalnych ram. Kobiety mają tam wstęp do pewnego 
stopnia incognito – w maskach-zasłonach. Głośny śmiech czy ekstrawaganc-
kie zachowanie na ulicy piętnuje się już u dziewczynek. Ogranicza to formy 
demonstracji złożonej indywidualności kobiety i paradoksalnie sprawia, że jej 
seksualna tożsamość zostaje wyeksponowana, a linia podziału społeczeństwa 
według płci jest wyraźniejsza niż w społeczeństwach zachodnich, zwłaszcza 
dzisiejszych. Towarzyszy temu stałe napięcie, objawiające się w zaczepkach 
pod adresem samotnych kobiet w przestrzeni wspólnej – mimo że kobiety 
aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, nie tylko na ulicach czy placach, ale 
na uniwersytetach, gdzie stanowią ponad połowę studentów, a także w instytu-
cjach państwowych wszystkich szczebli. Hidżab ma zapewnić kobiecie poczu-
cie godności i bezpieczeństwa62, zarazem jednak napiętnowuje ją, sprawiając, 
że stale przebywa w przestrzeni wydzielonej. Zasłona jest jednak zaledwie 
symbolem głębszego ograniczenia zakorzenionego w strukturze społecznej. 
Kobieta, nawet uwolniona z przestrzeni zamkniętej, nadal pozostaje częścią 

  

  

61  Por. T a l a t t o f, dz. cyt., s. 231n.
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nāmus.  Jej niewłaściwe zachowanie oznacza utratę twarzy (pers. āberu-rizi), 
przed czym chroni ją tylko symboliczna zasłona wstydliwości (pers. effat). 

Spośród kilku perskich określeń honoru warto przywołać słowo „hejsijat”, 
wywodzące się nieprzypadkowo od „hejs”, które oznacza miejsce, pozycję. 
W społeczeństwie o silnych tradycjach klanowych pozycja jednostki jest zawsze 
wyznaczana przez szerszy kontekst rodzinny. To przynależność do rodziny czyni 
człowieka godnym szacunku, a honor stanowi jej wspólny dorobek, ale też może 
stać się wspólną stratą. Interes rodziny ma wartość nadrzędną, z którą nie może 
się równać znaczenie partykularnych interesów jednostki. Doskonałą ilustrację 
takiego systemu wartości stanowi historia opowiedziana w fi lmie Lejla64 Da-
riusza Mehrdżuja. Młode, szczęśliwe małżeństwo dowiaduje się, że nie może 
mieć dzieci. „Winna” okazuje się żona. Właśnie pojęcie winy – a nie wspólnego 
nieszczęścia – okazuje się kluczowe dla dalszego rozwoju wypadków. Bohaterka 
ukrywa skrzętnie swój dyshonor przed własną rodziną. Nie decyduje się też na 
zapłodnienie in vitro – w Iranie szeroko praktykowane – obawiając się, że pro-
cedury medyczne wyrządzą szkodę jej małżeństwu. Ulega jednak naleganiom 
teściowej i godzi się na ponowny ożenek męża. Rezā, mąż Lejli, to jedyny syn 
swoich rodziców, a dziecko syna, gwarant ciągłości rodu, jest w irańskiej rodzi-
nie szczególnie oczekiwane. Druga żona ma zatem zapewnić potomka, a wraz 
z nim przetrwanie klanu. Teściowa zachęca Lejlę do zgody na takie rozwiązanie, 
powołując się na dobro jej męża. Związek frazeologiczny, którym posługuje 
się w rozmowie z synową, jest znaczący sam w sobie: „Rezā del-esz baczcze 
michād” (w literalnym przekładzie: „serce Rezy chce dziecka”) – sugeruje, jakby 
chciała dziecka społeczna cząstka Rezy, a nie on sam. To znamienne, ponieważ 
sam Reza uparcie powtarza, że małżeństwo z Lejlą jest dla niego ważniejsze niż 
potomstwo. Poświęcając się dla dobra rodziny – bo tym de facto jest dobro męża, 
o którym mówi teściowa, mężczyzna bowiem cierpi w nowej roli nie mniej niż 
jego żona – Lejla ma szansę zdjąć z siebie hańbę (pers. nang) bezpłodności. 
Trzeba pamiętać, że udowodnienie bezpłodności współmałżonka jest jednym 
z przypadków, w których nawet kobieta może wystąpić o rozwód. Prawo udziela 
jej tego przywileju wyłącznie w wypadku szczególnie drastycznego naruszenia 
obowiązków małżeńskich przez męża: poza bezpłodnością naruszeniem takim 
może być uzależnienie, porzucenie rodziny czy zawarcie drugiego małżeństwa 
bez zgody pierwszej żony65. W Divorce Iranian Style66, dokumentalnym fi lmie 

63  Zob M. Z a b o r o w s k a, A Contribution to the Study of the Persian Concept Āberu, „He-
mispheres” 29(2014) nr 1, s. 113-125.

64  Iran, 1997, scenariusz M. Ansarij(ā)n, D. Mehrdżuj, reż. D. Mehrdżuj.
65  Zob. Z. M i r - H o s s e i n i, M. S h a k i, J. W a k i n, „Family law. III. In Modern Persia”, 
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