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Iran jest jak wielki bazar. Wielki, ponieważ poprzecinane licznymi gór-
skimi pasmami i pustyniami terytorium tego kraju rozciąga się od Morza 
Kaspijskiego po Zatokę Perską i od Turcji po Pakistan. Żeby przedstawić 
to jeszcze dobitniej, mógłbym napisać, że powierzchnia Iranu wynosi 
ponad milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy kilometrów kwadrato-
wych, jednak po pierwsze – miało nie być jak w encyklopedii, a po drugie 

– pewnie i tak nikomu informacja taka za wiele nie powie. Łatwiej chyba 
po prostu powiedzieć, że to kraj powierzchniowo bardzo duży i rozle-
gły. Dla bardziej dociekliwych – gdyby wielkość tę przyrównać do czegoś 
lepiej nam znanego, to musielibyśmy wziąć na przykład taką Hiszpanię, 
dokonać jej cudownego rozmnożenia razy trzy i dołożyć jeszcze całą Gre-
cję ze wszystkimi wyspami. Trzy Hiszpanie, dodać jedna Grecja, równa 
się Iran. Mowa oczywiście o powierzchni w kilometrach kwadratowych. 
W innym ujęciu Iran to jak Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia oraz 
Islandia razem wzięte albo Polska razy pięć plus ćwierć.

A dlaczego bazar? Bo to kraj niezwykle barwny, kolorowy, pełen kon-
trastów, zjawiskowy, ruchliwy, dynamiczny, czasem chaotyczny, gdzie-
niegdzie zatłoczony, gdzieniegdzie pusty, ale przede wszystkim pod każ-
dym względem fenomenalnie zróżnicowany. Istnieje tu ponad piętnaście 
rozmaitych grup etnicznych, około sześćdziesięciu języków (z których 
blisko połowa ma więcej niż dwadzieścia tysięcy użytkowników), ponad 
dziesięć odłamów islamu oraz ponad dziesięć innych religii i wyznań. Do 
tego każda społeczność odróżnia się w jakiś sposób (np. ubiorem, trady-
cjami, zwyczajami, jedzeniem) od pozostałych. Mamy więc tu do czy-
nienia z kulturowym kotłem, swoistym tyglem. Mówiąc inaczej – istny 
bazar! Poza tym w Iranie wszyscy kochają bazary. Są one centrum życia 
w każdym mieście i zaspokajają szereg społecznych potrzeb. Na nich 
zaczyna się każdy poranek i każdy dzień się tam kończy. W bazaro-
wych alejach ludzie wszystkich warstw społecznych miksują się ze sobą. 
Kupują, sprzedają, wymieniają się, targują. Rozmawiają, żartują, plotkują 
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i gawędzą. Spotykają się na herbatę, na posi-
łek, na modlitwę (w pobliżu każdego baza-
ru znajduje się meczet, bardzo często naj-
ważniejszy w mieście, zwany piątkowym), by 
po prostu razem pobyć. W dawnych czasach 
bazar był nawet jedynym miejscem w mie-
ście, w którym można było się umyć. Obec-
nie dawne łaźnie przerobione są na herba-
ciarnie i ekskluzywne restauracje, w których 
rozbrzmiewa orientalna muzyka na żywo 
(choć to akurat zależy gdzie, bo w bardziej 
konserwatywnych częściach kraju muzyka 
i śpiew są zakazane). Można by rzec, że życie 
Iranu toczy się na bazarze. No i oczywiście 
każdy napotkany miejscowy będzie dumny 
z bazarów w swoim kraju. Są przecież naj-
lepsze, największe, najstarsze, najpiękniejsze, 
najwyższe, najdłuższe, najkrętsze, najpstro-
katsze itp., itd. (z powodzeniem można dopi-
sać kilka dowolnych i obojętnie jakich „naj” 
o pozytywnym lub neutralnym wydźwięku, 
i będzie to pasowało do koncepcji zagadnię-
tego na ten temat tubylca).

Żeby bazar dobrze funkcjonował, żeby 
wszystkie interesy dobrze się kręciły i żeby każdy rozumiał swoją rolę, 
ludzie uczestniczący w jego życiu muszą zwyczajnie znajdować ze sobą 
wspólny język. Na wielkim bazarze, jaki mógłby nosić tytuł „Islamska 
Republika Iranu”, łącznikiem jest język perski (zwany na miejscu farsi). 
Stanowi on komunikacyjne spoiwo pomiędzy przedstawicielami wszyst-
kich grup etnicznych żyjących w tym kraju. Zamieszkujący Iran Kurdo-
wie mówią między sobą po kurdyjsku, Azerowie po turecku (używają 
azerskiej odmiany języka tureckiego), Ormianie po armeńsku, Turkme-
ni po turkmeńsku, a Arabowie po arabsku. Wszyscy oni poza obrębem 
swojej grupy etnicznej komunikują się jednak w języku perskim, który 
jest językiem urzędowym i ojczystą mową ponad (tylko) pięćdziesięcio-
procentowej perskiej większości. I tu śmiertelnie ważna adnotacja – Per-
sowie to nie Arabowie, Pers to nie Arab i perski to nie arabski. W Iranie 
nazwać Persa Arabem to tak samo, jak w Polsce Polaka nazwać ruskiem, 
w Szkocji Szkota nazwać Anglikiem albo w Bośni Bośniaka nazwać Ser-
bem. Arabowie stanowią tylko dwa procent całej populacji kraju i skon-
centrowani są głównie w rejonach południowo-zachodnich. Europej-
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czycy jednak często mieszkańców Iranu mylnie utożsamiają z Arabami, 
takimi samymi jak na Półwyspie Arabskim, co dla Irańczyków jest bar-
dzo bolesne i obraźliwe. Nie darzą oni Arabów sympatią, a tych z Arabii 
Saudyjskiej to wręcz nienawidzą. Lepiej się więc w Iranie w ten sposób 
nie pomylić. Persowie przypisują Arabom wszystko to, co złe, a jedyne 
co przejęli od nich dobrego, to islam (choć nawet i w tej kwestii według 
wielu prywatnych opinii zdania się podzielone).

Religia zajmuje w Iranie pozycję absolutnie nadrzędną. Wszystko i wszy-
scy podporządkowani są rygorystycznym zasadom islamu. Przykłado-
wo areszt grozi każdej kobiecie (także zagranicznej turystce), która wyj-
dzie na ulicę bez przykrytych włosów. W skrajnych przypadkach kobieta 
może zostać aresztowana i skazana na więzienie nawet za publikowanie 
w Internecie swoich zdjęć z w pełni odkrytymi włosami. Oczywiście teo-
ria teorią, a w praktyce wiele młodych Iranek zakrywa swoje włosy bardzo, 
ale to bardzo symbolicznie – chusta na przykład przykrywa lekko tylko 
połowę włosów lub w ogóle ledwo utrzymuje się na koku czy kicie. Nie-
mniej jednak Iran to jeden z nielicznych krajów świata, w którym w pełni 
stosuje się prawo szariatu (z wykonywaniem kar cielesnych, w postaci na 
przykład razów batem włącznie) i jeden ze światowych wyjątków, gdzie 
władzę w państwie sprawują najwyżsi duchowni. Inne kraje, w których 
władza spoczywa w rękach przywódców religijnych, to na przykład Waty-
kan czy Tybet (w przypadku tego drugiego chodzi oczywiście o rząd na 
uchodźstwie, ponieważ historyczne terytorium kraju okupowane jest 
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przez Chiny). Konsekwencją stosowanego w Iranie prawa szariatu, co 
dla Europejczyka może być wręcz szokujące, jest na przykład nielegal-
ność alkoholu, hazardu czy homoseksualizmu. Nielegalne jest poza tym 
chodzenie na randki, noszenie obcisłej odzieży, spożywanie wieprzowi-
ny czy w okresie ramadanu od świtu do zmierzchu spożywanie czegokol-
wiek. Karę śmierci stosuje się za handel narkotykami, porwania, prosty-
tucję, apostazję (odejście od wiary), korupcję, zdradę małżeńską czy za 
wspomniany już homoseksualizm oraz oczywiście za przestępstwa naj-
cięższe (morderstwo, terroryzm, zgwałcenie, pedofilię).

Mając to wszystko na uwadze, zaskakujący jest fakt, że w Iranie oficjal-
nie istnieje wolność wyznania (pod warunkiem oczywiście, że ojciec osoby 
cieszącej się tą „wolnością” nie ma wpisane w dowodzie, że jest muzuł-
maninem, bo w takim wypadku jest się wyznawcą Allaha automatycznie 
z chwilą urodzenia i za odejście wówczas od islamu grozi kara śmierci). 
Nie będę może wnikać w to, czy i ewentualnie jak bardzo oficjalność ta 
znajduje swoje zastosowanie w praktyce, niemniej jednak oprócz 99,5% 
wyznawców islamu w kraju tym żyją także wyznawcy innych religii. Swo-
ich wiernych mają tu: chrześcijaństwo, zaratusztrianizm (bardzo stara, 
przedislamska religia dawnej Persji), bahaizm, mandaizm, jarsanizm czy 
nawet judaizm, czyli religia Żydów. Biorąc zatem pod uwagę wszystkie 
grupy etniczne Iranu, wszystkie języki, religie i to, co w nim inne, roz-
maite, barwne i wieloaspektowe, mam chyba słuszność, by porównywać 
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Iran do wielkiego bazaru... Wielkiego bazaru różnorodności, bogatego 
w liczne, pomniejsze bazary.

Pierwszy dzień w Iranie powitał nas w mieście Tabriz – największym na 
północnym zachodzie kraju7 i będącym jednocześnie stolicą ostanu Azer-
bejdżan Wschodni (słowo „ostan” zazwyczaj tłumaczy się jako „prowin-
cja”, ale to tak jakby odpowiednik naszego województwa). [Od razu też 
małe wyjaśnienie… Oficjalnie i zupełnie biurokratycznie naszym pierw-
szym dniem w Iranie będzie dzień poprzedni, w którym to przekroczyli-
śmy granicę i wbita została nam do paszportu pieczątka. Dzień ten uznaj-
my jednak za „zerowy”, ponieważ po pierwsze, był on niepełny, a poza 
tym za wiele z dnia to my już wówczas nie skorzystaliśmy. Ledwo posta-
wiliśmy pierwsze kroki na irańskiej ziemi, a już zapadł zmrok – była to 
więc pierwsza noc, a nie dzień].

Pierwszego zatem dnia w Iranie obudziliśmy się w irańskim domu. Nie 
w jakimś tam hotelu czy innym gościńcu, tylko właśnie w domu. Spali-
śmy w standardowy lokalny sposób, czyli na materacach rozłożonych na 
dywanie. Spanie na dywanie nie jest w Iranie niczym nadzwyczajnym. 
W irańskich domach całe rodziny z dziećmi sypiają w ten sposób i nie 
jest to nic strasznego, nic ujmującego. Jest to absolutnie standardowy styl 

7  Tabriz jest szóstym pod względem liczby ludności miastem w Iranie (ok. 1,56 mln mieszkańców, 
2016 r.); za: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_of_Iran [dostęp 2019.08.23] – 
przyp. wyd.
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ich życiowej codzienności. I choć w wielu domach można spotkać łóżka, 
to czasem nawet w zamożnych rodzinach się z nich nie korzysta. Zdarza 
się ponadto, że Irańczycy nie używają materaców, tylko na noc kładą się 
po prostu na dywanie i przykrywają kocem. Żadną zatem najmniejszą 
choćby ujmą na honorze gospodarza nie jest ugoszczenie gościa matera-
cem na dywanie. Jest to coś zupełnie normalnego i powszechnego.

W Tabrizie znaleźliśmy gościnę i schronienie u młodego małżeństwa – 
Behnama i Mahsy. Są oni przedstawicielami azerskiej mniejszości etnicz-
nej, która wcale nie jest taka mniejsza. Według różnych szacunków sta-
nowi ona od piętnastu do trzydziestu procent całej populacji kraju, co 
daje jej miano największej mniejszości etnicznej w Iranie. Choć według 
ujęcia encyklopedycznego są oni Azerami, to na całym obszarze państwa 
nazywają siebie Turkami, a swój język tureckim. Behnam i Mahsa tego 
właśnie języka używali do komunikacji między sobą, z nami zaś rozma-
wiali po angielsku. Oczywiście znają oni także perski, którym posługują 
się na przykład w urzędach lub w kontaktach z przedstawicielami innych 
grup etnicznych.

W naszych podróżach zwykle pierwsze dni w nowym kraju wykorzy-
stujemy na sprawy administracyjno-organizacyjne. Wypłacamy z ban-
komatu nową dla nas walutę, nabywamy lokalną kartę SIM do telefonu 
(choć to akurat nie zawsze), staramy się nauczyć paru podstawowych 
zwrotów w miejscowym języku (chociażby „dzień dobry” i „dziękuję”), 
piszemy nasz list autostopowy czy dokonujemy rejestracji meldunko-
wej (oczywiście tylko w krajach, w których jest to bezwzględnie wyma-
gane, na przykład w Rosji). Nie inaczej było tym razem. Pierwszy dzień 
w Iranie postanowiliśmy spędzić na właśnie tego typu sprawach. Po 
dwóch dniach autostopowej mordęgi przez góry nie marzyliśmy zresz-
tą o niczym innym, jak o chwili wytchnienia i odpoczynku. Nie czuli-
śmy żadnego parcia na jakiekolwiek spacery czy zwiedzanie. Na to jesz-
cze będzie czas i bardziej sprzyjające warunki pogodowe. Tabriz wciąż 
był bowiem mroźny i trochę zaśnieżony („wciąż”, bo wraz z przemiesz-
czaniem się później na południe liczyliśmy na zmianę klimatu na bar-
dziej sprzyjający). A my po ostatnich kilku dniach mieliśmy po dziurki 
w nosie tych śniegów i mrozów.

Po śniadaniu (mmm… świeży irański chleb, mniam, mniam) nasi 
gospodarze wspólnie z Parią, siostrą Mahsy, pomogli nam przygotować 
karteczki z najbardziej użytecznymi zwrotami w języku perskim. Były 
to m.in. „Dokąd zmierzasz?” (kodża mirid?), „Gdzie jest toaleta?” (tua-
let kodżast?) oraz „Czy mogę ci zrobić zdjęcie?” (misze az szoma je aksi 
begiram?). Tego ostatniego zwrotu szybko nauczyłem się mówić i stał się 
on później moim przebojem, którym szokowałem ludzi na ulicy i zwykle  
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zamiast odpowiedzi baleh („tak”) lub nah („nie”) słyszałem głośne „łoooo!”, 
któremu towarzyszyły wybałuszone oczy. Poza tym jedną z najważniej-
szych karteczek była ta z napisem „Ile to kosztuje?”.

W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w Iranie pewnym dla nas 
problemem dodatkowym okazały się cyfry, które mają zupełnie inne 
kształty niż te znane nam jako arabskie. Z tymi cyframi to jest w ogóle 
ciekawa historia, bo tak naprawdę cyfry arabskie wcale nie są arabskie, 
tylko indyjskie. Pochodzą z sanskrytu, a w Europie mówi się o nich arab-
skie, tylko dlatego że to właśnie Arabowie je do Europy przywieźli. A żeby 
było jeszcze zabawniej, ich głównym propagatorem był perski (a nie arab-
ski) uczony. W każdym razie obecnie w Iranie stosuje się inny zapis cyfr 
i musieliśmy się tego szybko nauczyć, żeby chociażby umieć przeczytać 
ceny na bazarze. Najłatwiej ćwiczy się ich znajomość, odgadując liczbo-
we sekwencje na rejestracjach samochodów.

Behnam pomógł nam także stworzyć nasz list autostopowy w języku 
perskim. A w zasadzie dwa listy: podstawowy i ten drugi zapoznawczy 
na okoliczność „już w środku”. I w sumie nawet nie tyle pomógł, co po 
prostu przetłumaczył go nam i napisał. W Iranie pismo też jest zupeł-
nie inne niż to, które znamy w Europie. Funkcjonuje tam alfabet perski, 
który stworzony jest na bazie alfabetu arabskiego i ma kilka dodatko-
wych liter. Pisze się odwrotnie niż u nas, czyli od prawej do lewej. Efekt 
jest taki, że pismo to jest dla nas zupełnie nieczytelne, a mówiąc wprost, 
niemal „nieodtwarzalne”. W Chinach można było chociaż wyodrębnić 
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poszczególne „krzaczki”, spróbować je zapamiętać i zwykle udawało się 
je jakoś przerysować. Wyrazy zapisane alfabetem perskim są tak fanta-
zyjne, że nie można tego nawet jakoś sensownie przepisać. Dlatego pomoc 
Behnama była bezcenna – użyczył nam on swoich, wyniesionych jeszcze 
ze szkoły podstawowej, umiejętności kaligraficznych i po prostu własno-
ręcznie napisał nam te listy.

Treść pierwszego listu – tego, który pokazujemy kierowcy zaraz po 
zatrzymaniu się – brzmiała mniej więcej następująco: „Salam! Jesteśmy 
małżeństwem z Polski. Nie mówimy po persku. Mówimy po angielsku, 
po polsku i po rosyjsku. Czy możemy pojechać razem z Tobą w Twoim 
samochodzie? Czy zabierzesz nas ze sobą za darmo? Chcemy dojechać 
do… Jeśli tam nie jedziesz, to czy możesz nas zabrać ze sobą na krót-
szy odcinek? Nie chcemy jechać autobusem albo taksówką”. Tak napisa-
ny list gwarantował uniknięcie wszelkich ewentualnych nieporozumień. 
Od razu było jasne, że nie mówimy po persku i że nie chcemy jechać tak-
sówką. Wykropkowane miejsce było oczywiście przeznaczone do wyar-
tykułowania celu naszej podróży danego dnia. W drugim liście napisa-
liśmy więcej o sobie, przedstawiliśmy nasze imiona, a także wyraziliśmy 
zachwyt nad pięknem Iranu i gościnnością jego mieszkańców.

W Tabrizie zaplanowane mieliśmy tylko dwa noclegi i nazajutrz mie-
liśmy ruszać w dalszą drogę. W związku z tym nie mogliśmy nie odwie-
dzić sławnego miejscowego bazaru, który znajduje się w centrum mia-
sta. Jest to jeden z najstarszych bazarów na Bliskim Wschodzie, sięgający 
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swoimi korzeniami czasów starożytnych i jednocześnie największe (rze-
komo) tego typu kryte targowisko świata. W czasach funkcjonowania 
Jedwabnego Szlaku był to jeden z najważniejszych ośrodków wymiany 
kulturowej i handlowej. Obecnie bazar ten wpisany jest na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Był on też pierwszym w naszym życiu irań-
skim bazarem, jaki dane nam było odwiedzić. Poza tym jego okolice 
były idealnym miejscem, żeby nabyć lokalną walutę oraz kupić irańską 
kartę SIM do telefonu. Po przedpołudniowych zabiegach administracyj-
nych mieliśmy już wychodzić z domu na zwiedzanie, gdy nagle przypo-
mniałem sobie, że przecież moje buty są niemal całkowicie rozklekotane. 
Skarpetka mówiła już w nich dzień dobry. Nadeszła więc pora aktywa-
cji kupionego w armeńskim Goris kleju do obuwia. Swoje buty na zwie-
dzanie bazaru pożyczył mi więc Behnam.

Bazar w Tabrizie był ogromny. Niczym gigantyczny labirynt. Wspólnie 
z Behnamem, Mahsą i Parią spacerowaliśmy wzdłuż amfilad sklepików 
i kramów. Na takim bazarze można kupić absolutnie wszystko! Orzechy, 
bakalie, świeże i suszone owoce, przyprawy i inne sypkie specjały, różne 
rodzaje herbat (w tym „najlepszą herbatę z irańskich ogrodów”), prze-
kąski, słodkości, cukry kryształowe, chałwy, miód, kremy orzechowe, 
sery, mięso, ryż i inne ziarna, makarony, zioła, przetwory oraz mnóstwo 
innych różnorodnych artykułów spożywczych. Niektóre takie, których 
nie umiem nazwać. Z rzeczy niespożywczych też można znaleźć właś-
ciwie wszystko. Dywany, obrazy, akcesoria ślubne, lustra, fajki wodne 



80

z oprzyrządowaniem, buty, walizki, torebki, kosmetyki (w tym wyrabia-
ne domowym sposobem mydła), chemię gospodarczą i artykuły prze-
mysłowe do użytku domowego, samowary, tekstylia, ciuchy, czadory, 
hidżaby, chusty, szaliki, zabawki, wszelkiego rodzaju elektronikę itp., itd. 
Właściwie cokolwiek tylko dusza zapragnie. Spacer po takim labiryncie 
tworów i wytworów idealnie wprowadza w klimat Bliskiego Wschodu. 
Gdyby tylko było trochę cieplej! Bazarowe alejki w Tabrizie przeszywa-
ły mrozem nasze ciała, więc był to taki klimat bliskowschodni w wyda-
niu arktycznym.

Na bazarze mogliśmy spróbować swoich sił w wydawaniu pieniędzy. 
Kupowanie, targowanie się i płacenie jest w Iranie bardzo kłopotliwe. Ofi-
cjalną bowiem walutą jest rial. Inflacja w kraju postępuje jednak w tak 
zawrotnym tempie, że płaci się obecnie w setkach tysięcy riali. W czasie 
naszego pobytu w Iranie milion riali wynosił w przybliżeniu około stu 
dwudziestu polskich złotych. Żeby ułatwić (lub skomplikować, zależy 
z której strony spojrzeć) sobie wymianę handlową, ludzie zamiast w ria-
lach ceny wyrażają w tomanach, których nigdzie oficjalnie nie ma. Niby 
łatwizna – jeden toman to dziesięć riali, więc ucinamy jedno zero i po 
sprawie. Schody zaczynają się, gdy cena za produkt wynosi na przykład 
trzydzieści pięć tysięcy pięćset… czegoś. Tomanów lub riali nie wiado-
mo. Będzie to trzydzieści pięć tysięcy pięćset riali czyli trzy tysiące pięćset 
pięćdziesiąt tomanów lub trzydzieści pięć tysięcy pięćset tomanów, czyli 
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trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy riali. I przeliczaj to sobie jeszcze potem 
na złotówki. Powodzenia!...

Sprzedawcy przy podawaniu cen mają poza tym tendencję do całkowi-
tego ucinania zer i zaokrąglania. Przykładowo powyższa cena w ustach 
sprzedawcy mogłaby równie dobrze brzmieć po prostu trzydzieści pięć 
lub trzysta pięćdziesiąt. A palców delikwent pokaże trzy. Jednostek (rial 
kontra toman) się oczywiście nie wymawia. Zakupowe początki były 
więc dla nas bardzo trudne i uciążliwe. Irańczycy zapewniali nas, że na 
bazarach zawsze używa się tomanów. I sprzedawcy, widząc obcokrajow-
ców, rzeczywiście podawali ceny w tomanach, ale tylko czasem. Cza-
sem bowiem (co by przecież obcokrajowcom ułatwić) podawali je jednak 
w rialach. Skutek był taki, że nawet jak Behnam pomagał nam przeli-
czać ceny na amerykańskie dolary, to nie do końca się w tym łapaliśmy. 
Łatwiej nam było, gdy mówił, że jakaś cena jest dobra, a tamta za wyso-
ka, ponieważ wygodniej było nam zaufać jemu, aniżeli naszym skompli-
kowanym algorytmom obliczeniowym. Z czasem nauczyliśmy się już, co 
mniej więcej ile kosztuje i przyzwyczailiśmy się do obracania papierowy-
mi setkami tysięcy. Niemniej jednak pierwsza wizyta na irańskim bazarze 
była doskonałym poligonem doświadczalnym nie tylko do odgadywania 
perskich cyfr, ale także do rialowo-tomanowo-dolarowo-złotówkowego 
karambolu w naszych głowach.

Jedną też z pierwszych czynności, jakiej dokonujemy po przyjeździe do 
nowego kraju, jest wypłata z bankomatu lokalnej waluty. Specjalnie na 
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tę okoliczność otworzyliśmy rachunek w polskim banku, który pozwala 
na bezpłatne wypłaty z dowolnego bankomatu na świecie. Dowolnego 
oczywiście bankomatu, uściślijmy to sobie, który obsługuję kartę Visa. 
My natomiast, o czym już wspominałem, wjeżdżaliśmy do Iranu, gdy kraj 
ten znajdował się jeszcze pod wpływem amerykańskich (czyt. międzyna-
rodowych) sankcji gospodarczych. A co za tym idzie, takie transgranicz-
ne marki z USA jak Visa czy MasterCard nie obsługiwały irańskich insty-
tucji finansowych. Innymi słowy, żaden bankomat pieniędzy by nam nie 
wypłacił. Na Iran musieliśmy więc zaopatrzyć się jeszcze przed przyjaz-
dem w gotówkę. Całą forsę na trzy miesiące podróży musieliśmy mieć ze 
sobą. Wymieniać ją mogliśmy legalnie w bankach lub mniej legalnie, za to 
bardziej korzystnie, u ulicznych cinkciarzy. Pierwszej wymiany pomógł 
nam dokonać Behnam. W późniejszych tygodniach naszej podróży za 
tę samą ilość dolarów zawsze dostawaliśmy coraz więcej riali. Doskona-
le obrazuje to, jak szybko w tym kraju rosła inflacja.

Behnam i Mahsa pomogli nam też kupić lokalną kartę SIM do telefo-
nu. Jej kupno nie jest tak proste i oczywiste. Trzeba było wypełnić jakieś 
formularze (oczywiście wydrukowane wyłącznie po persku), dokonać 
jakichś rejestracji, okazać paszport itp. Nic przyjemnego. Z pomocą 
naszych lokalnych znajomych przebrnęliśmy jednak przez ten proces 
bezboleśnie i szybko. Na lunch pojechaliśmy na falafele. Jeśli ktoś chce 
kupić w Iranie jakiś niedrogi posiłek w ulicznej knajpie, to do wyboru są 
właściwie tylko dwie opcje – „falafelownie” i „kebabownie”. W pierwszej 
kupimy podłużną bułę z farszem do wyboru. W wersji właściwiej falafele 
to kotleciki z ciecierzycy, jednak w fast foodach typu falafel można kupić 
buły także z farszem mięsnym, zwykle kurczakiem, makaronowym lub 
innym (pewnego razu znaleźliśmy nawet opcję z drobiową wątróbką, 
która stała się naszym faworytem). Do tego dokłada się różnego rodza-
ju surówki, i voilà!, kanapka gotowa. Jest to standardowe danie, które 
można dostać w wielu miejscach w każdym irańskim mieście. Knajpki 
typu „falafelownia” zapełniają się głównie w porze lunchu. Druga opcja 
to kebab. Narodowe danie Iranu. Niewiele ma on jednak wspólnego ze 
znanymi nam daniami z polskiego bistro. Właściwie tylko nazwa jest 
taka sama. W rzeczywistości irański kebab to mielone zbite mięso z bara-
niny nakłuwane na metalowe szpikulce (jak do szaszłyków) i grillowa-
ne na ogniu. W rezultacie otrzymujemy podłużny kawał mięsa o karbo-
wanym kształcie, serwowany na talerzu z ryżem, masłem i pieczonymi 
pomidorami. Bez sosów i bez surówek. To oczywiście wersja najprostsza, 
najtańsza i najbardziej popularna. Dostępna w ulicznych jadłodajniach, 
zwanych przez nas „kebabowniami”. Zapełniają się one zarówno w porze 
lunchu jak i w porze obiadowo-kolacjowej.


