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M a g d a l e n a  C e b u l a

PODZIAŁ PRZESTRZENI 
W KULTURZE ISLAMU

Pierre Bourdieu w wydanym w 1972 roku Szkicu teorii praktyki 
poprzedzonym trzema studiami na temat etnologii Kabylów opisuje 
wyniki swoich badań terenowych prowadzonych w Algierii. Jeden 
z rozdziałów tego studium poświęcony został analizie przestrzeni 
kabylskiego domu. Autor stwierdza w nim, że „w relacji do świata 
zewnętrznego (w ścisłym znaczeniu męskiego świata życia pu-
blicznego i pracy na roli) dom, świat kobiet, intymności i sekretu, 
jest haram, tzn. zarówno święty, jak i niedozwolony dla każdego, 
kto nie jest jego częścią”1. Przestrzeń domowa i wszystkie czyn-
ności z nią związane, takie jak wychowywanie dzieci, dbanie 
o zwierzęta, przygotowywanie posiłków, tkanie na krosnach itd., 
są domeną kobiet, zaś wszystko to, co znajduje się na zewnątrz, 
co odbywa się poza domostwem, jest domeną mężczyzn. Bourdieu 
zauważa również, iż „stwierdzenie, że kobieta jest zamknięta 
w domu, jest zasadne tylko przy jednoczesnym zaznaczeniu, że 
mężczyzna jest z niego wykluczony, przynajmniej w ciągu dnia”2. 

Ów podział przestrzeni na opozycyjne części wewnętrzną 
i zewnętrzną pokrywa się z podziałem na to, co prywatne, i na 
to, co publiczne. To mężczyzna może przebywać w przestrzeni 
publicznej, on do niej przynależy:

� P. Bourdieu: Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii 
Kabylów. Przeł. W. Kroker. Kęty 2007, s. 66.

� Ibidem, s. 67.
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Publiczne, aktywne posługiwanie się górną, męską częścią ciała 
zarezerwowane jest dla mężczyzn — „stawić czoła”, „konfronto-
wać”, „zachować twarz”, „spojrzeć w oczy”, zabierać głos na forum 
publicznym. Natomiast kabylskie kobiety pozostają z dala od miejsc 
publicznych, nie mogą uczynić użytku ani ze swego spojrzenia […], 
ani z głosu […]3.

W późniejszej książce, zatytułowanej Męska dominacja (wydanej 
w 1998 roku), Bourdieu wychodzi od analizy społeczeństwa Ka-
byli, by na przykładzie ich kultury, którą uznaje za „rezerwuar 
nieświadomości śródziemnomorskiej”4, pokazać, jakie mechani-
zmy powodują istnienie męskiej dominacji we współczesnym 
świecie. Autor wskazuje na arbitralność cech przypisywanych 
płciom i rozkładowi sił w społeczeństwie, który z tych cech wy-
nika. Pisząc o „rzeczach możliwych i niemożliwych do zrobienia 
[…] dla jakiejś kategorii społecznej, czyli dla mężczyzny bądź 
kobiety”, stwierdza, że: „Są one też wpisane w opozycję między 
uniwersum publicznym — męskim, i prywatnym — kobiecym, 
w opozycję miejsc: publicznego (ulica — niebezpieczeństwo) 
i domu, opozycję przestrzeni przeznaczonych dla mężczyzn, jak 
puby i kluby […], oraz przestrzeni kobiecych […]”5.

Można zauważyć, że również w Maghrebie XX i XXI wieku po-
dział przestrzeni na zamkniętą i otwartą pokrywa się z podziałem 
na przestrzeń prywatną i publiczną. Porusza tę kwestię także 
Fatima Mernissi w książce La femme dans l’inconscient musulman 
(„Kobieta w nieświadomości muzułmańskiej”), w której autorka 
opisuje, w jaki sposób rozpoczęła się i przebiegała emancypacja 
maghrebskich kobiet w połowie XX wieku. Stawia tezę, że „Islam 
wybrał terytorializację seksualności i doprowadził ją do ekstre-
mum: poprzez separację płci, unieruchomienie kobiet we wnętrzu 
i zakrywanie się w momencie wyjścia na zewnątrz”6. 

� P. Bourdieu: Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004, s. 27.
� Zob. ibidem, okładka.
� Ibidem, s. 72.
� F. Aït Sabbah (pseudonim Fatimy Mernissi): La femme dans l’inconscient musul-

man. Paris 2010, s. 42. Jeśli nie podaję nazwiska tłumacza, przekład mój — M.C.



Podział przestrzeni w kulturze islamu 131

Niegdyś muzułmańskie kobiety spędzały całe swoje życie za-
mknięte w domu: najpierw w domu rodzinnym, następnie w do-
mu męża. Okazje do wyjścia były niezmiernie rzadkie — wielkie 
uroczystości i święta rodzinne (jak śluby czy pogrzeby), wizyta 
w hammamie (tzw. łaźni tureckiej) itp. W tym kontekście można 
zrozumieć, że dopuszczenie kobiet do instytucjonalnej edukacji 
stało w sprzeczności z dotychczasową tradycją, gdyż wiązało się 
z „dostępem do ulicy, dostępem do przestrzeni publicznej. Prze-
strzeni do tej pory uznawanej przez konserwatystów za wyłącznie 
męską”7. Dodatkowo kobieta wykształcona mogła iść do pracy, 
uzyskując tym samym finansową niezależność, co jest traktowane 
jako „aberracja w systemie, w którym kobieta jest definiowana 
jako pasywna i uległa, bo zależna ekonomicznie”8. 

Co więcej, samodzielna i niezależna kobieta nie czuła już po-
trzeby wczesnego wychodzenia za mąż, mogła poświęcić się 
własnemu rozwojowi, realizować się zawodowo, pozostając przez 
cały czas w przestrzeni publicznej i w ten sposób wprowadzając 
do niej ryzyko popełnienia fitny — transgresji, nieporządku, 
a nawet ziny, czyli cudzołóstwa, nielegalnego aktu seksualnego9, 
uważanego w islamie za jeden z najcięższych grzechów, za który 
grozi nawet ukamienowanie.

Wszystkie opisane zmiany (dostęp kobiet do edukacji, do pracy 
zawodowej i związana z nimi obecność w przestrzeni publicznej) 
nastąpiły w latach 60. po uzyskaniu przez maghrebskie kraje 
niepodległości. Jednocześnie pogwałciły one „kardynalne prawo 
systemu: rozdział płciowy pracy i przestrzeni”10. Jak wyglądało 
to w praktyce? Czy maghrebskie kobiety naprawdę zdobyły do-
stęp do ulicy, do przestrzeni publicznej? Można to prześledzić 
na przykładach z literatury. Wiele pisarek maghrebskich porusza 
ten temat i przedstawia losy protagonistek — już wyemancypo-

� Ibidem, s. 37.
� Ibidem, s. 39.
� Ibidem, s. 41.
�0 Ibidem, s. 36.
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wanych lub próbujących się wyrwać z krępujących je więzów 
społecznych, przekraczających granicę między tym, co zamknięte 
i prywatne, a tym, co otwarte i publiczne.

Do zilustrowania tego zagadnienia wybrałam utwory trzech 
współczesnych powieściopisarek pochodzących z trzech krajów 
Maghrebu: Algierii, Maroka i Tunezji.

Algierska autorka Leïla Marouane w swojej pierwszej powie-
ści zatytułowanej La fille de la Casbah („Dziewczyna z Kasby”) 
dotyka problemu transgresji zarówno w sensie dosłownym, jak 
i metaforycznym, jako przekraczania granic i norm moralnych. 
Kasba to historyczna dzielnica arabskich miast, w tym przypadku 
Algieru. W powieści jest ona przedstawiona jako miejsce typo-
wo kobiece, mężczyźni zjawiają się tam i odchodzą, zaś kobiety 
spędzają w niej cały swój czas, zajmując się domem i dziećmi, 
wspólnie przygotowując posiłki, plotkując, wróżąc z kart itp. 
Można to zaobserwować w scenie przedstawiającej zwykły pora-
nek: „Słońce świeciło, sąsiadki krzątały się, krzyczały, noworodki 
kwiliły. Mężczyźni wymykali się, starali się uniknąć spotkania 
z kobietami w patio […]”11. Te dwa światy, żeński i męski, łączą 
się bardzo rzadko, tylko w zaciszu sypialni. Co więcej, zgodnie 
z opisem kabylskiego domostwa, sporządzonym przez Bourdieu, 
w kasbie również przestrzeń mieszkalna jest podzielona na strefę 
przeznaczoną dla kobiet i dla mężczyzn („część zarezerwowana 
dla chłopców”12, jak ją nazywa narratorka powieści).

Główna bohaterka, hadda Bouchnaffa, jest nauczycielką lite-
ratury arabskiej w liceum. Mieszka z matką i młodszym bratem 
w kasbie, ma trzydzieści lat i uważana jest przez otoczenie za 
starą pannę. Ponieważ dla muzułmanki małżeństwo to jedyna 
możliwa (prawowita) droga życiowa, protagonistka podlega nie-
ustannej presji otoczenia, próbującego zmusić ją do zamążpójścia. 
Nie jest ona jednak przeciętną arabską dziewczyną — zdobyła 
wykształcenie i marzy o wolności, o uwolnieniu się od matki, 

�� L. Marouane: La fille de la Casbah. Paris 1996, s. 15‒16.
�� Ibidem, s. 109.
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kasby i o zdobyciu niezależności materialnej. Planuje uwieść 
bogatego architekta i w tym celu zapuszcza się w nieznane jej 
rejony miasta. 

Przekroczeniu granicy między przestrzenią oswojoną, znaną 
i dozwoloną, jaką jest kasba, a tym, co jest poza nią, towarzyszą 
ogromne napięcie i strach. Przede wszystkim kobiecie nie wypa-
da poruszać się po nieznanych jej miejscach, w szczególności nie 
powinna tego robić sama, bo jest to uznawane za niestosowne 
i podejrzane. Co więcej, przestrzeń na co dzień w miarę dostęp-
na dla kobiet (przemieszczających się w większej grupie bądź 
w towarzystwie mężczyzny) staje się dla nich zakazana w piątek, 
który jest dla muzułmanów dniem świętym:

Czy przeszłabym przez Algier w piątek, w dniu, kiedy ulice za-
ludnione są jedynie mężczyznami, kiedy kobietę obrzuca się wyzwi-
skami, jeśli przypadkiem zdecyduje się wtargnąć na ich teren, gdzie 
nie wolno jej przebywać w dniu Allaha, co jest ledwie akceptowane 
przez resztę tygodnia?13

To pytanie nie wymaga odpowiedzi,. Zresztą niezależnie od 
dnia tygodnia poruszanie się kobiet w przestrzeni publicznej 
wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami. Narratorka opisuje, 
na co naraża się kobieta spacerująca po tej części miasta, która 
nie należy do kasby:

Na tych ulicach kobiety czerwienią się, kiedy chodzą w dżinsach 
bez tuniki, która zakryłaby ich kształty, albo spódnicy — nieko-
niecznie krótkiej, takiej tuż przed kolano. Jednym słowem, kobiety 
czerwienią się dlatego, że są piękne. Są wygwizdywane, znieważa-
ne przez mężczyzn z pijackim spojrzeniem bądź potarganą brodą, 
którzy przeklinają diabła, spluwając, ledwo co omijając najbardziej 
odważną pieszą, trafiając tę najmniej zorientowaną prosto w twarz, 
później wznoszą oczy do nieba, wzywając miłosierdzie Boga niby 
po to, żeby nakłonić kobiety, nawet te, które nie mają powodu się 

�� Ibidem, s. 95.
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czerwienić, by zrezygnowały z poruszania się ulicami miasta albo 
chociaż by się zakrywały…14

W przytoczonym fragmencie warto zwrócić uwagę na zachowa-
nie mężczyzn: stawiają się oni w pozycji gospodarza, prawowitego 
właściciela przepędzającego intruza, który bezprawnie wszedł na 
jego teren. Kobieta, niezależnie od stroju i zachowania, jest wy-
gwizdywana, znieważana, opluwana i przepędzana z przestrzeni 
publicznej. Nie ma prawa do swobodnego poruszania się po 
ulicy. Co ciekawe, mężczyźni powołują się na Boga, który tym 
samym staje się świadkiem słusznych w ich mniemaniu działań. 
Kobieta musi się liczyć z takim traktowaniem tylko dlatego, że 
jest kobietą. 

Decyzja bohaterki ma bardzo poważne skutki: hadda uwodzi 
swojego wybranka, ale po kilkumiesięcznym romansie okazuje 
się, że Nassib nie zamierza się z nią żenić, co więcej, wydaje 
się znudzony i szuka innej kandydatki do swojego łoża i być 
może serca. hadda, zraniona i osamotniona, zabija niewiernego 
kochanka. Choć protagonistka ponosi porażkę, gdyż jej ucieczka 
do innego, lepszego świata okazuje się fiaskiem, to powrót do 
dawnego życia okazuje się możliwy: jej gest zemsty zostaje odczy-
tany przez mieszkanki kasby jako działanie polityczne15 i Hadda 
staje się w ich oczach bohaterką.

W powieści Une femme tout simplement („Po prostu kobieta”) 
autorka, Marokanka Bahaa Trabelsi, również pokazuje próbę 
emancypacji polegającą na przekraczaniu granic. Kreśli portret 
dwóch kobiet: Laïli i jej macochy, nazywanej po prostu „mama”. 
Ta druga, w wieku szesnastu lat wydana za mąż za wdowca 
z maleńkim dzieckiem, jest posłuszną żoną i oddaną matką. Nie 
pracuje zawodowo, zajmuje się domem i dziećmi, czujnie reaguje 
na potrzeby wszystkich domowników. Całe jej życie kręci się 
wokół domu i rodziny, która jest jedynym znanym jej światem, 
ważniejszym od jej osobistych potrzeb i pragnień. Autorka rysuje 

�� Ibidem, s. 24.
�� Nassib Bencharak, kochanek haddy, był synem partyjnego dysydenta.



Podział przestrzeni w kulturze islamu 135

obraz modelowej maghrebskiej żony, takiej, o jakiej marzy każdy 
muzułmański mężczyzna, jaką wybrałaby dla swojego syna każda 
muzułmańska matka. Bohaterka jest przekonana, że postępuje 
właściwie, że tak właśnie powinna się zachowywać kobieta, 
i dlatego próbuje wychowywać pasierbicę, przekazując jej te same 
wartości i wzorce zachowań, jakich sama została nauczona, na co 
ta się jednak nie zgadza:

Mama chciała stworzyć mnie na swój obraz. Z góry odrzucałam 
ten model. Chciałam być widoczna, konkretna, żywa, promienna, 
a nie zostać cieniem życia, więzieniem melancholii. Kiedy mama 
nakłaniała mnie do umiaru, spokoju, posłuszeństwa, walczyłam jak 
diabeł, przekonana głęboko, że nigdy nie będę aniołem16.

Być może dlatego, kiedy Laïla dorosła i wyjechała do Francji 
na studia, kiedy uwolniła się od kontrolującego spojrzenia ojca 
i czujnej troski „mamy”, zachłysnęła się niezależnością, czymś 
zupełnie jej nieznanym. Po latach zakazów, przemierzania drogi 
jedynie między szkołą a domem, kiedy nie mogła nawet od-
wiedzać koleżanek i się z nimi uczyć do matury, nagle odkryła 
pełną wolność, w tym także wolność swobodnego poruszania się 
w przestrzeni. Jaki był jej skutek? Laïla zaczęła szukać własnej toż-
samości — odkryła swoją seksualność, bliskość z drugim człowie-
kiem. Ceną za te eksperymenty był ból zranienia i opuszczenia, 
a po powrocie do Maroka jeszcze większe poczucie uwięzienia 
w rodzinnym domu, w którym nic się przez ten czas nie zmieniło, 
nadal panowały te same zasady.

Ostatnia z autorek, Tunezyjka Fawzia Zouari, w powieści La 
deuxičme épouse („Druga żona”) porusza nieco inny problem. 
Jest nim kwestia hidżabu, czyli nakrycia głowy zasłaniającego 
szczelnie włosy i szyję, który nakazuje się muzułmankom nosić 
za każdym razem, gdy wychodzą z domu lub gdy pojawia się 
w nim mężczyzna niebędący członkiem rodziny. Akcja tej po-
wieści toczy się we Francji, na obrzeżach Paryża, gdzie widok 

�� B. Trabelsi: Une femme tout simplement. Casablanca 2002, s. 23‒24. 
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muzułmanek z zakrytymi głowami nie jest niczym zaskakującym 
czy rzadkim. Jednak kilka stron dalej czytamy:

Ale jakież jest moje zdziwienie, kiedy wpadam na te dwie dziew-
czyny, które dwie godziny wcześniej wychodziły z bloku Lili. Nie od 
razu je rozpoznaję, bo teraz nie noszą hidżabu. Ale to one. Z gołymi 
głowami, zachwycająco umalowane, z rozwianymi włosami, oszała-
miającymi dekoltami, spacerują ulicą, każda z torbą w ręce17.

Dwie młode muzułmanki, które wychodzą z domu, nakładają 
nakazane przez religię (prawdopodobnie przez religię rodziców, 
a nie ich własną) okrycie; zaś kiedy są już poza zasięgiem wzro-
ku otoczenia, przebierają się i zachowują jak nie-muzułmanki, 
jak zwyczajne francuskie nastolatki, które dbają o to, by dobrze 
wyglądać, mają makijaż i modne ubranie. 

Analizując dokładniej ten obraz, zauważamy, że dla muzułma-
nek hidżab staje się przedłużeniem strefy prywatnej, do której 
przynależą. Mężczyźni, pokazując się w miejscu publicznym, 
nie muszą się specjalnie ubierać, bo jest to ich przestrzeń, im 
przypisana. Kobiety zaś, które nie powinny się w niej pojawiać, 
muszą się ukrywać pod fałdami tkanin zakrywającymi ich kształ-
ty, sprawiającymi, że są anonimowe. Tylko hidżab sprawia, że 
kobieca obecność w publicznej przestrzeni nie przeszkadza, tylko 
on ją legitymizuje. W tym kontekście zrzucenie go przez bohaterki 
powieści Zouari oznacza odrzucenie zasady segregacji płciowej, 
oznacza bunt w takim samym stopniu jak działania protagoni-
stek w poprzednich powieściach. Ów gest odsłonięcia twarzy jest 
szukaniem siebie w przestrzeni, oswajaniem jej i uznawaniem za 
swoją wbrew tradycji i nakazom religii.

Przykłady, których dostarcza literatura, wskazują wyraźnie, 
że w krajach Maghrebu podział przestrzeni zgodnie z segregacją 
płci nadal obowiązuje, mimo że prawo do edukacji wiele zmie-
niło w sytuacji tamtejszych kobiet. Należy jednak podkreślić, że 
żaden z krajów tego regionu nie jest uznawany za skrajnie muzuł-

�� Ibidem, s. 188‒189. 
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mański i fundamentalistyczny, co na pewno ma niemały wpływ 
na przemiany społeczne, jakie tam zachodzą. Jak zaś wygląda 
sytuacja w krajach dużo bardziej ortodoksyjnych, jak królestwo 
Arabii Saudyjskiej?

Tam segregacja płciowa jest jeszcze łatwiej zauważalna. Sau-
dyjki znają więcej zakazów niż praw: nie mogą studiować ani 
pracować bez zgody męża lub najbliższego męskiego członka 
rodziny (ojca, brata, stryja), nie mogą też samotnie podróżować 
ani w ogóle samodzielnie poruszać się w miejskiej przestrzeni, 
w zasadzie prawie wszędzie ma im towarzyszyć mężczyzna. Co 
więcej, jeśli kobieta i mężczyzna przebywają razem w przestrzeni 
publicznej, to policja religijna Muttawa (Komitet Krzewienia Cnót 
i Zapobiegania Złu) ma prawo ich wylegitymować i aresztować, 
jeśli nie stwierdzi między nimi pokrewieństwa. 

Ponadto kobiety nie mogą korzystać z transportu miejskiego, 
nie wolno im również prowadzić samochodu. Ten zakaz obec-
nie najbardziej złości Saudyjki, postanowiły więc z nim walczyć. 
Niedawno głośno było w mediach o akcji zorganizowanej przez 
saudyjskie feministki, nawołującej do prowadzenia samochodu. 
26 października został ogłoszony Dniem Nieposłuszeństwa i rze-
czywiście wiele kobiet złamało zakaz i usiadło za kierownicą18. 
Nie jest to pierwsza tego typu akcja, poprzednia miała miejsce 
w latach 90., po wojnie w Zatoce. Wtedy kobiety, które odważyły 
się zbuntować, poniosły surowe konsekwencje. Teraz tego typu 
incydenty zdarzają się coraz częściej i wydaje się, że zyskują co-
raz większe społeczne poparcie. W 2011 roku w internecie uwa-
gę przyciągnął film19 przedstawiający Manal al-Szarif, Saudyjkę 
prowadzącą samochód i zachęcającą do tego swoje rodaczki. Co 
ciekawe, w prawie saudyjskim nie ma oficjalnego zakazu prowa-

�� Por. M. Urzędowska: Bunt Saudyjek. „Dość tego!” Mimo zakazu usiądą za kie-
rownicą. „Wyborcza.pl” z dn. 30.09.2013. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/1,114757,14693893,Bunt_Saudyjek___Dosc_tego___Mimo_zakazu_usia-
da_za.html (dostęp: 30.09.2013).

�� Omawiany film dostępny na stronie: https://www.youtube.com/
watch?v=sowNSh_W2r0 (dostęp: 30.09.2013).
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dzenia samochodu przez kobiety, jednak w praktyce nie są im 
wydawane prawa jazdy, a jazda bez ważnego dokumentu jest 
z perspektywy prawa wykroczeniem20.

Wróćmy jeszcze do kwestii zasłony, tak emblematycznej dla 
muzułmańskiego świata, gdyż to dzięki niej najłatwiej możemy 
rozpoznać muzułmankę. Piotr Kłodkowski zauważa, że islam 
rzeczywiście postuluje segregację płciową, ale badacz wskazuje 
jednocześnie drugi aspekt tej sprawy: muzułmańskie kobiety 
często same się jej domagają. Jako przykład przytacza sytuację, 
kiedy Nisar Fatima, przewodnicząca Pakistańskiego Związku 
Kobiet Islamu, była przeciwna wyborze kobiety (Benazir Bhutto) 
na premiera i wypowiedziała się w imieniu pakistańskich kobiet: 
„Domagamy się pełnej segregacji płciowej w każdej dziedzinie 
życia i wybudowania uniwersytetów tylko dla kobiet”21.

Podobna sytuacja miała miejsce w Indiach, gdzie doktor Sofia 
Iqbal utrzymywała, że symbolem wolności kobiety jest zasłona 
gwarantująca jej „prywatność życia”: „Muzułmańska kobieta dnia 
dzisiejszego domaga się coraz głośniej zaostrzenia segregacji płcio-
wej i gwarancji prawnych, iż żaden dyktator ani żadna liberalna 
inkwizycja nie odważą się więcej zdzierać im zasłony z twarzy, 
ani dyskryminować ich, ponieważ chcą być zasłonięte”22.

Potwierdza to Dounia Bouzar, francuska antropolożka religii, 
stwierdzając w wywiadzie dla „Polityki”:

Za decyzjami muzułmanek zwykle nie stoi żaden zły mężczyzna, 
który zmusza je do zakładania na twarze czarnych zasłon. […] 
Tymczasem one zasłaniają twarz same. Są przekonane, że dzięki 

�0 Por. mj. Saudyjka siada za kierownicą. Wbrew władzom i religii. „Wyborcza.pl” 
z dn. 22.05.2011. http://wyborcza.pl/1,76842,9645039,Saudyjka_siada_za_kierow-
nica__Wbrew_wladzom_i_religii.html (dostęp: 30.09.2013).

�� N. Fatima: Interview. „Neda-i-Islam”. Lahore 1987. Cyt. za: P. Kłodkowski: 
Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych. Kraków 2002, s. 135.

�� S. Iqbal: Hijab. „Islamic Voice” (Bangalore) 1989, nr 34, s. 13. Cyt. za: ibi-
dem, s. 136.
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temu dostępują wywyższenia, zbliżają się do Boga. Gotowe są nawet 
walczyć o prawo do noszenia zasłon23.

W artykule zamieszczonym w „The Guardian”, zatytułowanym 
Hidżab: kobiecy rytuał przejścia w Iranie, opisane zostało wchodzenie 
dziewcząt w dorosłość we współczesnym Iranie. Wedle irańskiego 
prawa noszenie hidżabu w przestrzeni publicznej jest obowiązkiem 
każdej kobiety (podlegają mu już dziewięcioletnie dziewczynki). 
Choć zasłona stanowi tam element codzienności narzucany zarów-
no przez władze, jak i otoczenie, podejście młodego pokolenia do 
tej kwestii jest dość ambiwalentne i rzadko motywowane jest wia-
rą, zaś częściej presją społeczną i strachem przed policją religijną 
czy paramilitarnymi bojówkami Basidżów, których „przedstawi-
ciele zwykle przemierzają tę część miasta na motocyklach, upo-
minając nawet młodziutkie dziewczynki, które ośmieliły się wyjść 
z domu bez chusty na głowie i luźnej tuniki, zwanej mantem”24. 

Jak widać, religia i prawo (trudne do rozdzielenia w krajach mu-
zułmańskich) zabrania kobietom pokazywania się w przestrzeni 
publicznej bez zasłony czy nawet bez asysty męskiego członka ro-
dziny, gdyż jest to uważane za nieobyczajne, niestosowne. Zasłona 
jest tam elementem codzienności, do której muzułmańskie kobiety 
są najczęściej przyzwyczajone i której nierzadko nawet same żą-
dają, bo ma ona po części chronić je przed atakami mężczyzn. 

Nie można jednak ignorować głosów niezadowolonych kobiet, 
które domagają się swoich praw i równego traktowania, które chcą 
same decydować, czy i w jaki sposób się chronić między innymi 

23 S. Łucyk: Burka to nie islam. Rozmowa z Dounią Bouzar, francuską antropolożką 
religii. „Polityka” z dn. 2.10.2010. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
swiat/1508792,2,rozmowa-z-dounia-bouzar-francuska-antropolozka-religii.read 
(dostęp: 22.03.2014).

24 T. Bureau: Hidżab: kobiecy rytuał przejścia w Iranie. Przeł. A. Szymczyk: 
„Codziennik Feministyczny” z dn. 30.12.2013. http://codziennikfeministyczny.
pl/hidzab-kobiecy-rytual/ (tekst oryginalny: Tehran Bureau correspondent: Hijab: 
A woman’s rite of passage in Iran. „The Guardian” z dn. 19.12.2013. http://www.
theguardian.com/world/iran-blog/2013/dec/19/iran-hijab-islamic-veil (dostęp: 
19.03.2014).
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przed przemocą lub napastowaniem seksualnym. W latach 90. 
poprzedniego wieku takie feministki jak Amerykanka Camille 
Paglia czy Francuzka Virginie Despentes domagały się „prawa 
do podjęcia ryzyka, że zostaną zgwałcone”: „[…] jest to ryzyko 
nieuniknione, ryzyko, które wszystkie kobiety muszą wziąć pod 
uwagę i zaakceptować, jeśli chcą wyjść z domu i swobodnie się 
poruszać”25. Podobne postulaty wysuwają obecnie muzułmańskie 
kobiety: chcą na własną odpowiedzialność samodzielnie podej-
mować ryzyko, bo właśnie na tym polega wolność.

Podsumowując, można stwierdzić, że kultura islamu bardzo ka-
tegorycznie podzieliła przestrzeń na publiczną, otwartą, dostępną 
tylko dla mężczyzn, oraz prywatną, zamkniętą, zarezerwowaną 
dla kobiet. Jak wiele przestrzeni zamkniętych i ta, wydawać by się 
mogło, przyjazna przestrzeń, azyl, schronienie, jakim w kulturze 
zachodniej jest dom, dla kobiet z kultury arabskiej okazuje się 
przestrzenią opresyjną. Przez wiele dziesięcioleci podział ten był 
czymś naturalnym, jednak wraz ze zbliżeniem krajów Maghrebu 
do Zachodu, które nastąpiło w latach 60., i wywołaną nim po-
woli postępującą emancypacją kobiet ład ten został zachwiany. 
Kobiety, domagając się prawa do edukacji, wywalczyły sobie 
prawo do wychodzenia na ulicę, przekraczania bariery dzielącej 
to, co zamknięte, i to, co otwarte. Stały się tym samym wolne 
w przestrzeni, bo tam, poza ciasnymi ramami własnego domo-
stwa, przestały być kontrolowane. 

Przed podobnymi problemami stoją dziś, w XXI wieku, mu-
zułmanki w takich krajach jak Arabia Saudyjska, gdzie zgodnie 
z prawem szariatu zabrania się im przekraczania granicy włas-
nego domu bez nadzoru. W ich obecnej walce o wolność właśnie 
prawo do swobodnego poruszania się (w tym do jazdy samocho-
dem) stało się najważniejszym celem, którego osiągnięcie może 
zatrząść w posadach skostniały patriarchalny porządek.

Nawet wywalczone już przez kobiety prawa nie są im dane 
na zawsze. Jak zauważa Esma Lamia Azzouz w rozprawie dok-

�� V. Despentes: King Kong Theory. Paris 2006, s. 41.
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torskiej zatytułowanej Écritures féminines algériennes de langue 
française (1980–1997): mémoire, voix resurgies, narrations spécifiques 
(„Algierska francuskojęzyczna literatura kobieca (1980–1997): pa-
mięć, nowe głosy, specyficzne narracje”), w Algierii status kobiety 
ponownie się obniża: „Algieria bardziej niż kiedykolwiek stała 
się krajem mężczyzn, rządzonym przez mężczyzn z korzyścią dla 
mężczyzn, i ulice opustoszały z kobiet, które wolą zamknięcie od 
agresywności ulicy”26. W różnych arabskich krajach, takich jak 
Algieria, Maroko, Tunezja po jaśminowej rewolucji, Libia, Egipt, 
Turcja itp., narastają nastroje fundamentalistyczne, których dość 
istotnym „skutkiem ubocznym” jest pogorszenie sytuacji kobiet, 
zmuszanych do przestrzegania opacznie rozumianych praw re-
ligijnych, do podporządkowywania się woli mężczyzn, zarówno 
w wymiarze makro, tzn. w państwie, jak i mikro, czyli rodzinie.

ThE DIVISION OF ThE SPACE IN CULTURE OF ISLAM

S u m m a r y

The subject of the article is the division of space in the Islam culture, in the 
example of Maghrebian societies. At the beginning, the author discusses Pierre 
Bourdieu’s theory resulting from the analysis of traditional society of Kabyle 
Berbers. Then she broaches the subject of the changes taking place in the Mag-
hreb in the twentieth century described and analyzed in the book La femme 
dans l’inconscient musulman by Fatima Mernissi (pseudonym Fatna Aït Sabbah). 
how these changes looked in practice, we learn by examples provided by the 
literature. Many maghrebian writers tackle this issue and present the history 
of female protagonists, already emancipated or trying to get out of the social 
bonds which disturb them, crossing the border between what is closed and 
private and what is open and public, amongst others: Leïla Marouane, Bahaa 
Trabelsi and Fawzia Zouari. Finally the presented issues are confronted with 
the situation of women in other parts of the Arabic world, specifically with the 
contemporary Muslim women fight for freedom.

�� E.L. Azzouz: Écritures féminines algériennes de langue française (1980‒1997): mé-
moire, voix resurgies, narrations spécifiques, s. 2. http://pl.scribd.com/doc/46025306/
ecritures-feminine-algerienne (dostęp: 11.11.2013).




