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KRYZYS TO¯SAMOŒCI EUROPEJSKIEJ
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Streszczenie. Oriana Fallaci (1929–2006) znana w³oska dziennikarka, korespondentka wojenna
i pisarka pod koniec ¿ycia wywo³a³a ogromne kontrowersje, oddaj¹c do druku swoje trzy ostatnie
ksi¹¿ki, w których, pomijaj¹c polityczn¹ poprawnoœæ oraz popularne obecnie trendy promuj¹ce
wielokulturowoœæ i globalizacjê, zawar³a krytyczne refleksje dotycz¹ce islamu (i jego wyznawców), zachodniej polityki oraz kultury masowej. Artyku³ skupi siê na przedstawieniu
i wyjaœnieniu przemyœleñ Fallaci na temat przyczyn kryzysu europejskiej to¿samoœci, zwi¹zanym
m.in. z instrumentalnym traktowaniem s³owa przez mass media (jako tzw. towaru na sprzeda¿),
polityczn¹ poprawnoœci¹, wielokulturowoœci¹, globalizacj¹, hipokryzj¹ europejskich elit politycznych, islamskim ekspansjonizmem, wadami zachodniego stylu ¿ycia oraz odejœciem od
chrzeœcijañstwa.
S³owa kluczowe: Oriana Fallaci, kryzys europejskiej to¿samoœci, polityczna poprawnoœæ, wielokulturowoœæ, globalizacj¹, mass media, islam

Oriana Fallaci (1929–2006) w³oska dziennikarka, korespondentka wojenna (m.in. w Wietnamie, Laosie, Kambod¿y, Libanie czy Iraku) i pisarka sta³a
siê znana dziêki swoim wyj¹tkowym wywiadom z ludŸmi z pierwszych stron
gazet drugiej po³owy XX w.1 W których nie ba³a siê zadawaæ k³opotliwych
pytañ, odmawiaj¹c bycia pos³uszn¹ maszyn¹ do pisania. Nie stroni³a w swych
reporta¿ach od osobistych przemyœleñ i os¹dów, podkreœlaj¹c, ¿e tylko subiektywizm gwarantowa³ jej szczere i uczciwe oddanie rzeczywistoœci. W swych
pracach zawsze wysuwa³a siê na pierwszy plan, staj¹c siê Ÿród³em wartoœci

1 Jak np. Ingrid Bergman, Norman Mailer, Sean Connery, Hugh Hefner, Dean Martin, Alfred
Hitchcook, Jean Moreau, Federico Fellini czy Henry Kissinger, Golda Meir, Yaser Arafat, Indira Gandhi,
Ali Bhutto, Willy Brandt, ajatollah Chomeini, Ariel Sharon, Lech Wa³êsa, Muamar al-Kadafi i wieloma
innymi.
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etycznych i podejmowanych decyzji2. Sama tworzy³a swój mit3 jako niestrudzonej, dzielnej i niez³omnej bojowniczki o wolnoœæ, godnoœæ, prawdê
i sprawiedliwoœæ. By³a autork¹ wielu popularnych ksi¹¿ek, które sta³y siê dla niej
jak dzieci (których nie mia³a), gdy w 1992 r. dowiedzia³a siê ¿e ma raka4.
Nazywa³a siebie chrzeœcijañsk¹-ateistk¹, poniewa¿ pomimo swego ateizmu,
laicyzmu i antyklerykalizmu mia³a œwiadomoœæ, jak wiele zawdziêcza³a Koœcio³owi katolickiemu poprzez jego œwi¹tynie, dzwony, muzykê i naukê. Zdawa³a
sobie sprawê ze swych Ÿróde³ i zanurzenia w kulturze katolickiej, która stanowi³a
czêœæ jej osobowoœci, zwyczajów, upodobañ oraz pisanego i mówionego jêzyka5.
Islamskie ataki terrorystyczne z 11 wrzeœnia 2001 r. na Stany Zjednoczone (które
poch³onê³y prawie 3 tys. niewinnych ofiar) zmusi³y j¹ do przerwania 10-letniej
ciszy. Ksi¹¿ki które powsta³y w wyniku szoku, oburzenia i wœciek³oœci autorki s¹
aktem oskar¿enia czy kazaniem zaadresowanym do Europejczyków, ukazuj¹c
jednoczeœnie radykalizacjê jej pogl¹dów. Wœciek³oœæ i duma z 2001, Si³a rozumu
z 2004 oraz Wywiad ze sob¹ sam¹. Apokalipsa z tego samego roku, wbrew
politycznej poprawnoœci, tendencjom globalizacyjnym i wielokulturowoœci bij¹
na alarm, ¿e Europa ulega coraz wiêkszej islamizacji. W szczególnoœci kraje
Europy Zachodniej jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy W³ochy, w których
mniejszoœci muzu³mañskie zgodnie z najnowszymi danymi stanowi¹ odpowiednio 7–8%; 3,4%; 2,7% oraz 1,2% populacji i maj¹ najwiêksze problemy
z integracj¹6.
W swoich trzech ostatnich dzie³ach Oriana Fallaci pisa³a o tym, co
widzia³a, s³ysza³a, czu³a i sama doœwiadczy³a (oddaj¹c ow¹ rzeczywistoœæ)
zgodnie ze swoim sumieniem, czyli jako kobiety z Florencji, która identyfikowa³a siê z europejskim dorobkiem kulturowym –
Nale¿ê do œwiata cywilizowanego, pos³uguj¹cego siê rozs¹dkiem. Œwiata, który respektuje woln¹
wolê. Który oœrodkiem Etyki czyni Sumienie, poczucie odpowiedzialnoœci, szacunek dla bliŸniego, nawet jeœli jest to bliŸni niewart z³amanego grosza...7
2

J. Gatt-Rutter, Oriana Fallaci: The Rhetoric of Freedom, Washington 1996, s. 21.
Zob. Arico L. Santo, Oriana Fallaci: The Woman and the Myth, Southern Illinois University
(Carbondale) 1998.
4 Jak np. The seven sins of Hollywood z 1958 r., The Useless Sex-Voyage araund the Woman z 1961,
Penelope alla guerra z 1961 (Penelopa na wojnie polski przek³ad z 1993 r.), The Egotists z 1963, If the Sun
Dies z 1965, That Day on the Moon z 1970, Nothing and Amen z 1969, Interview with history z 1976,
Lettera a un bambino mai nato z 1975 (List do nienarodzonego dziecka polski przek³ad z 1993 r.), A Man
z 1979, Insciallach z 1990 (Inszallah polski przek³ad z 1991 r.).
5 Zob. O. Fallaci, Wœciek³oœæ i duma, Warszawa 2003, s. 139–142; Si³a rozumu, Warszawa 2004,
s. 207–209.
6 Zob. K. Górak-Sosnowska, Muzu³manie w Europie, Mo¿liwoœci integracji na szczeblu lokalnym,
[w:] W krêgu œwiata arabsko-muzu³mañskiego, red. A. Barska, K. Minkner, Opole 2005, s. 41;
K. Pêdziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzu³manie w krajach Europy Zachodniej,
Kraków 2007, s. 47.
7 Ibidem, s. 262–263.
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Wyra¿a³a swoje obawy, i¿ Europa zmierza w kierunku przekszta³cenia siê
w Eurabiê, ¿e zachodnia kultura i jej wartoœci, idee, zasady i styl ¿ycia gin¹ na
rzecz wielokulturowoœci i poprawnoœci politycznej (które nakazuj¹, by w imiê
nieranienia uczuæ wyznaniowych czy kulturowych nie poruszaæ, nie pokazywaæ,
nie omawiaæ niektórych kwestii). Zmieniaj¹ w ten sposób zestandaryzowane
spo³eczne doœwiadczenie dziejowe, które ona nazywa³a „fa³szowaniem, okaleczaniem, wypaczaniem historii”8. Poniewa¿ prawda ma obecnie wymiar konsensualny, nie odnosi siê do przedmiotu, ale jest konstruowana w procesie
poznania. Poznanie natomiast jest w tym przypadku gr¹, jaka rozgrywa siê
miêdzy kultur¹ dawn¹ a teraŸniejsz¹9. Twierdzi³a, ¿e konflikt miêdzy Zachodem
a Bliskim Wschodem jest nie tyle konfliktem militarnym, co kulturowym
i religijnym10.
Analizuj¹c treœci zawarte w jej ostatnich dzie³ach, nale¿a³oby pomin¹æ
krzykliw¹ retorykê i skupiæ siê na kwintesencji wywodu, a zatem przemyœleniach
nad przyczynami kryzysu europejskiej to¿samoœci, które zwi¹zane by³y –
wed³ug autorki – z nastêpuj¹cymi zjawiskami: traktowaniem s³owa jak towaru na
sprzeda¿ przez mass media, polityczn¹ poprawnoœci¹, ide¹ wielokulturowoœci,
zapêdami globalizacyjnymi, z hipokryzj¹ i podwójnymi standardami europejskich elit politycznych, wadami zachodniego stylu ¿ycia.
Traktowanie s³owa jak towaru na sprzeda¿ przez mass media, dostêpnego ka¿demu bez wzglêdu na wiek i zasób portfela wywo³ywa³o w niej niesmak
i bunt, poniewa¿ telewizja (mass media w ca³oœci) kszta³tuje dominuj¹ce
nastawienie spo³eczeñstwa w rozumieniu takich tematów, jak polityka, prawo,
religia, oœwiata, gospodarka, sport itd. To mass media aran¿uj¹ nasze œrodowisko
komunikowania siê: gdzie i jakie filmy, programy ogl¹daæ, jakie ksi¹¿ki, gazety
czytaæ, jakie produkty kupowaæ. W skrócie: maj¹ w³adzê nad nasz¹ wiedz¹
o œwiecie oraz nad sposobami zdobywania tej wiedzy i jej pojmowania11.
Autorka wierzy³a, ¿e wolnoœæ (czy to w pisaniu, dzia³aniu, myœleniu, wartoœciowaniu b¹dŸ ocenianiu) niesie w sobie samodyscyplinê, a nie kult u¿ywania,
komfortu i przyjemnoœci. Prawo by³o dla niej obowi¹zkiem, który nale¿y
wype³niæ, a ten, kto go nie spe³nia, nie zas³uguje na ¿adne normy (prawa). Nie
godzi³a siê na konsensus spo³eczny uchwalony i przyjêty przez politycznie
poprawnych. Zdawa³a sobie jednak sprawê z motywów, jakie nimi kieruj¹,
a mianowicie zachowanie koniecznego spokoju, dla dalszego rozwoju ekonomicznego Europy kosztem jej to¿samoœci kulturowej. Owa ugoda by³a dla niej
8

Zob. O. Fallaci, Wywiad..., s. 36–37; Si³a..., s. 177–184.
Zob. P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doœwiadczenia audiowizualnego,
Lublin 2005, s. 141–142.
10 Zob. O. Fallaci, Wœciek³oœæ..., s. 29.
11 Por. N. Postman, Zabawiæ siê na œmieræ, Warszawa 2006, s. 119–120; T. Goban-Klas, Media...,
s. 267.
9
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nie tyle zawarta za zgod¹ powszechn¹ (zaspokajaj¹c¹ potrzeby i interesy
wiêkszoœci spo³eczeñstwa), co pod wp³ywem mniejszoœci, które wymusi³y owe
zmiany swoimi groŸbami ataków terrorystycznych, strajków b¹dŸ oskar¿eniami
o rasizm, nietolerancjê, ksenofobiê, imperializm i zaœciankowoœæ Europejczyków. Nie chcia³a zostaæ wprzêgniêta w system gotowych rozwi¹zañ i odpowiedzi wytworzonych przez okreœlone spo³ecznoœci z przeznaczeniem s³u¿enia
im jako np. œrodek perswazji lub waloryzacji okreœlonych treœci kulturowych
w celu ich uprawomocnienia. Ów proces nazywa³a praniem mózgu, który
dokonuje siê za pomoc¹ technik reklamowych wywo³uj¹cych silne wra¿enia
wzrokowe, gwa³towne, ale powierzchowne, irracjonalne wstrz¹sy, nieoparte na
g³êbszej myœli, argumentacji lub refleksji, za pomoc¹ artyku³ów, reklam b¹dŸ
reporta¿y „wyciskaczy ³ez”12. Te „wyciskacze ³ez” by³y dla niej dobrze dobran¹
i napisan¹ histori¹ opart¹ na symbolicznych schematach, fotografiach, chwytliwych sloganach i has³ach oddzia³uj¹cych na uczucia odbiorcy, w którym opór
myœli pod wp³ywem obrazu by³ t³umiony i spychany na margines przez jego
poruszone serce13.
Niewidoczny kr¹g, bariera milczenia wokó³ myœli, zakreœlona przez
europejskie spo³ecznoœci oraz ich mass media bardzo frapowa³y i niepokoi³y
Orianê Fallaci, wzbudzaj¹c jej g³êboki i gwa³towny sprzeciw. Autorka zdawa³a
sobie bowiem sprawê z faktu, i¿ jednostka chêtniej mówi o swych pogl¹dach,
gdy jest w wiêkszoœci, zaœ skrywa je, gdy jest w mniejszoœci, zataczaj¹c
w rezultacie b³êdne ko³o, poniewa¿ w ten sposób tylko g³oœne pogl¹dy zdobywaj¹ publicznych zwolenników, a te ciche s¹ ledwie zauwa¿alne14. Proces ten
prowadzi do powstania spo³eczeñstwa z³o¿onego z pasywnych, konformistycznych jednostek, dodatkowo podkreœlaj¹c, i¿ zale¿y ono nie tylko od „milcz¹cej
wiêkszoœci”, ale i od „g³oœnej mniejszoœci”, która – jak np. fundamentaliœci
religijni – potrafi wp³yn¹æ na media, prawo i politykê15. Zarzuca³a mass mediom
zak³amanie, manipulacjê, partykularyzm, a wrêcz propagandê w imiê politycznej
poprawnoœci i wielokulturowoœci16. By³a zbulwersowana ich brakiem refleksji
i odpowiedzialnoœci za to, co pokazuj¹, mówi¹ i publikuj¹. Neil Postman trafnie
podsumowa³ owo zjawisko: „[...] jest aplauz, nie ma refleksji”17.
Wszelka tematyka przedstawiana w mass mediach traktowana by³a przez
Fallaci jak rozrywka, przedstawione fakty, informacje w telewizji by³y wyrwane
z kontekstu (fragmentaryczne, cz¹stkowe, brakowa³o im ci¹g³oœci, t³a histo12

Zob. O. Fallaci, Si³a..., s. 259–260.
Ibidem, s. 260–262.
14 Zob. Ibidem, s. 278–279.
15 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
Warszawa 2004, s. 277.
16 Zob. O. Fallaci, Si³a..., s. 279–283; Wywiad..., s. 31–32.
17 Ibidem, s. 135.
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rycznego, sensu, zwi¹zku), by³y nastawione na nowoœæ, sensacyjnoœæ, ekscytacjê oraz bezosobowoœæ widza. Informacja sta³a siê towarem na sprzeda¿ (by
osi¹gn¹æ jak najwiêksze zyski), niemaj¹cym nic wspólnego z u¿ytecznoœci¹,
znaczeniem czy motywacj¹ do podejmowania decyzji i dzia³ania w konkretnej
sprawie. Wed³ug Fallaci, w mediach przesta³a siê liczyæ jakoœæ i po¿ytek
informacji, a zatriumfowa³a iloœæ i szybkoœæ dostarczania jej odbiorcom. Postman trafnie zauwa¿y³, ¿e ów przesyt (powierzchownych, obojêtnych i bezosobowych) informacji spowodowa³ obni¿ony spo³eczny i polityczny potencja³
dzia³ania. Przeciêtnego widza nic nie obchodzi konflikt na Bliskim Wschodzie,
nie robi on nic, by np. pomóc w rozwi¹zaniu problemu bezrobocia, zanieczyszczenia œrodowiska lub zahamowania przestêpczoœci18.
Oriana Fallaci doskonale wiedzia³a, ¿e mass media s¹ op³acane przez ludzi
i instytucje o okreœlonych pogl¹dach i intencjach, chc¹cych osi¹gn¹æ konkretny
cel i interes. S¹ zale¿ne od oczekiwañ, podatne na wp³ywy zarówno swych
mecenasów, promotorów, jak i odbiorców. Aktywnie kreuj¹ wizerunek swój
i swojej stacji czy pisma. Jak twierdzi Postman, telewizja, obrazek, przedstawia
œwiat faktu, a nie dyskusji nad faktami czy wnioskami, ocenami, os¹dami,
poniewa¿ gdy zaakceptujemy dany obraz jako niepodwa¿alny, dyskusja nad nim
staje siê zbêdna19.
Polityczna poprawnoœæ jako rodzaj cenzury publicznej b¹dŸ autocenzury
polega na zastêpowaniu w jêzyku mówionym i pisanym okreœleñ, uznawanych
za negatywne czy pejoratywne, okreœleniami neutralnymi. Jest zatem zjawiskiem
spo³ecznym, które za pomoc¹ mediów lub ostracyzmu towarzyskiego zwalcza
osoby, które naruszaj¹ niepisane zasady poprawnoœci politycznej20. Ta ideologia
stwarza³a wed³ug autorki zagro¿enie dla wolnoœci s³owa, swobodnego przep³ywu myœli i idei, a wiêc kwintesencji nowoczesnego zachodniego spo³eczeñstwa, uniemo¿liwiaj¹c rzetelny i rzeczowy dyskurs na tematy konfliktowe,
jak np. islam21. Poprawnie politycznie regu³y, które nakazuj¹, by s³owo „lepszy”
dla okreœlenia kultury, zasad, wartoœci czy postawy zast¹piæ s³owami „odmienny”, „ró¿norodny”, uznawa³a za k³amstwo22.
Fallaci na w³asnym przyk³adzie stara³a siê udowodniæ, i¿ obecnie Europejczykom odmawia siê prawa do wolnoœci s³owa i pogl¹dów, za wzór stawiaj¹c
procesy, jakie wytoczono jej we Francji i Szwajcarii w 2002 r. po opublikowaniu
Wœciek³oœci i dumy. Oskar¿ono j¹ wówczas o rasizm, ksenofobiê, œwiêto18

Ibidem, s. 106–107.
Zob. N. Postman, Zabawiæ..., s. 112.
20 Zob. L. Bilski, Wspó³czesny stosunek do mniejszoœci w kontekœcie poprawnoœci politycznej – jaka
wolnoœæ, jaka równoœæ?, [w:] Poprawnoœæ polityczna – równoœæ czy wolnoœæ?, red. R. Stefañski,
Toruñ–Kielce 2007, s. 260.
21 Zob. O. Fallaci, Si³a..., s. 58–59.
22 Zob. O. Fallaci, Wœciek³oœæ..., s. 174–175; Wywiad..., s. 36.
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kradztwo, pod¿eganie do nienawiœci wobec islamu, uprzedzenia na tle religijnym
oraz dyskryminacjê rasow¹, twierdz¹c, i¿ jej zniewagi wobec islamu stanowi¹
zagro¿enie dla spokoju publicznego23. Wielu obserwatorów zjawiska politycznej
poprawnoœci twierdzi, i¿ przek³amuje ona rzeczywistoœæ, k³ad¹c nacisk na proces
integracji, marginalizuj¹c ró¿nice, a czêsto nawet pomijaj¹c je milczeniem, które
proces ten mog¹ zahamowaæ za pomoc¹ absolutyzowania tolerancji i pluralizmu
w sensie godzenia wszystkiego ze wszystkim24. Konieczna jest zatem œwiadomoœæ, ¿e proces umacniania siê tolerancji i akceptacji ró¿nic musi wywodziæ
siê z autentycznej potrzeby spo³eczeñstwa i musi przebiegaæ naturalnie w³asnym
tempem, a nie pod wp³ywem i naciskiem panuj¹cych trendów.
Idea wielokulturowoœci w swych za³o¿eniach mia³a gwarantowaæ poszanowanie i tolerancjê dla odmiennych kultur, wartoœci i filozofii ¿ycia,
zapobiegaj¹c tym samym krwawym konfrontacjom miêdzy wyznawcami
sprzecznych standardów25. Fallaci jednak wielokulturowy pacyfizm uznawa³a za
bajkê, poniewa¿ prowadzi on do relatywizmu prawnego, tworz¹c równych
i równiejszych wobec prawa, a zatem tych, którzy mu podlegaj¹ we wszystkich
kwestiach, i tych, którzy podlegaj¹ tylko w niektórych26. Wraz z wielokulturowoœci¹ pojawia siê problem zwi¹zany z przekonaniem o równoœci wszystkich kultur27. O ile mog¹ byæ one równe na poziomie antropologicznym (jak
twierdzi³ Malinowski), czyli jako skuteczne narzêdzie, sposób radzenia sobie ze
œwiatem, otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹, aby przetrwaæ, a tak¿e jako system komunikacji zapewniaj¹cy integracjê (co stwierdza³ Levi-Straus)28, o tyle na
poziomie aksjologicznym ju¿ nie mo¿na mieæ pewnoœci co do równoœci. Szahaj
pisa³, ¿e
W momencie, w którym multikulturalizm przyjmuje skrajnie relatywistyczn¹ (wulgarn¹)
formu³ê wedle regu³y: wszystko jest tak samo dobre, jak wszystko inne (wszystkie kultury s¹
równowartoœciowe), traci swoj¹ wiarygodnoœæ. [...] Jako wiarygodny filozoficznie prezentuje siê
w kontekœcie multikulturalizmu tylko taki umiarkowany relatywizm kulturowy, który stwierdza
jedynie istnienie odmiennych kultur i koniecznoœæ wydawania s¹dów zawsze kulturowo wzglêdnych (¿eby nie popaœæ w pu³apkê somoodniesienia musi on przy tym przyznaæ, ¿e sam jest
wyrazem pewnej partykularnej kultury; nie jest to trudne: ¿adne kultura pozaeuropejska nie
wymyœli³a relatywizmu), powstrzymuje siê jednak przed tez¹ mówi¹c¹ o ich równosilnoœci
aksjologicznej [wartoœciowej – M.S.]29.

23

Zob. O. Fallaci, Si³a..., s. 26–27.
Zob. A. Zamojski, To¿samoœæ europejska – produkt poprawnoœci politycznej czy byt rzeczywisty?,
[w:] Poprawnoœæ..., s. 96.
25 Zob. A. Szahaj, E plurbis unum? Dylematy wielokulturowoœci i politycznej poprawnoœci, Warszawa 2004, s. 58.
26 Zob. O. Fallaci, Wœciek³oœæ..., s. 29–33; Si³a..., s. 29–31, 56–57, 95, 112–113.
27 Zob. O. Fallaci, Wœciek³oœæ..., s. 84–88.
28 Zob. Ibidem, s. 65.
29 A. Szahaj, E plurbis..., s. 66.
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St¹d wniosek, ¿e tolerancja miêdzykulturowa i poszanowanie wartoœci
obcych kultur musz¹ mieæ okreœlone granice, poniewa¿
Krótko mówi¹c, „nie ka¿da obca kultura, czy te¿ nie ka¿dy aspekt jakiejœ obcej kultury, nie
ka¿dy aspekt kulturowego zró¿nicowania godne s¹ akceptacji i szacunku z punktu widzenia
kultury europejskiej”30.

Z racji tego, i¿ pañstwo liberalne jest przestrzeni¹ otwart¹, nie wynika, ¿e
jego pojemnoœæ dla ró¿norodnoœci jest nieskoñczona, ma ona swoje ograniczenia, co oznacza, ¿e nie ka¿da odmiennoœæ mo¿e liczyæ na uznanie i tolerancjê ze strony pañstwa. Fallaci podkreœla³a, ¿e nie mo¿na dopuœciæ do sytuacji,
w której w imiê szacunku dla obcej kultury rezygnuje siê z szacunku do w³asnej,
poœwiêcaj¹c jej zasady i wartoœci na o³tarzu tolerancji i wielokulturowoœci. Jak
zatem widzimy wielokulturowoœæ wi¹¿e siê z relatywizmem (np. jednych prawo
obowi¹zuje w ca³oœci, drugich zaœ nie – z powodu ró¿nic kulturowych, obyczajowych, religijnych). Natomiast nale¿y sprawê postawiæ jasno, w pañstwie
prawo powinno obowi¹zywaæ wszystkich bez wzglêdu na ró¿nice w uznawanych
wartoœciach (zgodnie z tym za³o¿eniem wszyscy s¹ równi wobec prawa i jednakowo mu podlegaj¹). Jak s³usznie stwierdzi³ Salman Rushdie: „Celem, zadaniem
[prawa] jest ochrona ludzi, nie zaœ ich idei”31.
Zapêdy globalizacyjne. Oriana Fallaci nie wierzy³a w mo¿liwoœæ stworzenia jednej wielkiej globalnej wioski. Nawet pomys³ stworzenia jej jedynie na
gruncie europejskim, tj. poprzez Uniê Europejsk¹, traktowa³a jako niebezpieczny eksperyment z racji jej ujednolicaj¹cych zapêdów (a zatem przewodnictwa jednego lub dwóch pañstw kosztem ca³ej reszty) i obecny kurs
ideologiczny i polityczny pomijaj¹cy chrzeœcijañskie korzenie, czyli wspólny
mianownik wszystkich pañstw europejskich. Dla Fallaci Nadojczyzna by³a
mrzonk¹, poniewa¿ wed³ug niej
narody nie mog¹ wyzbyæ siê w³asnych jêzyków, w³asnej przesz³oœci, w³asnej dumy, w³asnych
praw, w³asnych obyczajów, w³asnej Ojczyzny po to, by staæ siê umocnionymi w murze jakiejœ
Nadojczyzny. Jakiegoœ Nadnarodu, jakiegoœ Nadpañstwa, w którym mówi siê, co najmniej
czterdziestoma jêzykami, ale licz¹ siê tylko francuski, niemiecki i arabski. Prêdzej czy póŸniej ci,
którzy nie mog¹ œcierpieæ francuskiego, niemieckiego i arabskiego, zbuntuj¹ siê32.

Bezustannie podkreœla³a, i¿ na Ziemi istniej¹ ró¿ne cywilizacje i kultury,
a przedstawiciele niektórych z nich (w szczególnoœci muzu³mañskiej)
Nie potrafi¹ staæ siê kowalami w³asnego losu. Teokracja nie uczy rozumowaæ, wybieraæ,
decydowaæ o w³asnym losie. Uczy poddawaæ siê, s³u¿yæ i byæ pos³usznym Bogu, który jest w³adc¹
absolutnym, panem, który kontroluje ka¿d¹ chwilê i ka¿d¹ dziedzinê twojego ¿ycia, jest gorszym
tyranem ni¿ Saddam Husajn33.
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Twierdzi³a zatem, ¿e demokracji, a wiêc ograniczonego rz¹du, praw
cz³owieka, praworz¹dnoœci, indywidualizmu, pluralizmu i liberalizmu, nie uda
siê przeszczepiæ na islamski grunt, gdy¿ jest mu obca, niezrozumia³a. Wyznawcy
Mahometa widz¹ w niej zachodni imperializm, chc¹cy zniszczyæ ich religie
i to¿samoœæ, a nie drogê do dobrobytu. Zachodzi tu bowiem konflikt interesów,
który – jak uj¹³ to Huntington – wyp³ywa
z natury obu religii i opartych na nich cywilizacji. Z jednej strony konflikt wynika³ z ró¿nicy
przede wszystkim miêdzy muzu³mañsk¹ koncepcj¹ islamu jako stylu ¿ycia jednocz¹cego religiê
i politykê i wykraczaj¹cego poza nie a chrzeœcijañskim pojêciem odrêbnych domen Boga i cesarza.
Konflikt mia³ tak¿e swoje Ÿród³o w podobieñstwach. Obie religie s¹ monoteistyczne, takie zaœ,
w odró¿nieniu od politeistycznych, nie³atwo przyjmuj¹ dodatkowe bóstwa. Ujmuj¹ te¿ œwiat
w kategoriach dualistycznych – „oni” i „my”. Obie s¹ uniwersalistyczne, ka¿da pretenduje do
miana tej jedynej prawdziwej, odpowiedniej dla wszystkich ludzi. Obie maj¹ misjonarski charakter
– wyznawcy s¹ zobowi¹zani do nawracania innowierców na prawdziw¹ wiarê. Islam od samego
pocz¹tku dokonywa³ ekspansji w drodze podbojów, chrzeœcijañstwo czyni³o to samo przy
nadarzaj¹cych siê okazjach. Paralelne koncepcje „d¿ihadu” i „krucjaty” nie tylko s¹ do siebie
podobne, ale i odró¿niaj¹ obie religie od innych g³ównych œwiatowych wierzeñ. Islam i chrzeœcijañstwo, a tak¿e judaizm, maj¹ poza tym teleologiczn¹ wizjê historii, w odró¿nieniu od wizji
cyklicznej lub statycznej przewa¿aj¹cej w innych cywilizacjach34.

Hipokryzja i podwójne standardy europejskich elit politycznych wspieraj¹ islamski ekspansjonizm w Europie Zachodniej. Wed³ug Fallaci mniejszoœci
muzu³mañskie zastraszaj¹ Zachód, jego instytucje pañstwowe i media, które
maj¹ bezpoœredni wp³yw na sposób, w jaki obywatele postrzegaj¹ swoje otoczenie i œwiat, swoimi groŸbami ataków terrorystycznych. Wykorzystuj¹ polityczn¹ poprawnoœæ, w ramach której nie mo¿na wyra¿aæ os¹dów na temat
cudzych postaw, obyczajów, wyznania, jednostronnym interpretowaniem i wykorzystywaniem na w³asna korzyœæ zasad tolerancji, równoœci, wolnoœci, demokracji czy wielokulturowoœci. Zarzucaj¹ rasizm, uprzedzenia b¹dŸ dyskryminacjê obywatelom danego pañstwa, gdy ci nie godz¹ siê na wprowadzenie
¿¹danych zmian. Zdaniem autorki, owa uleg³oœæ Zachodu wynika³a ze strachu,
opieraj¹cego siê na oportunizmie, konformizmie, tchórzostwie i ignorancji polityków, intelektualistów s³awi¹cych religiê Mahometa oraz mediów35. W Sile
rozumu wskazuje, i¿:
W ka¿dym naszym mieœcie znajduje siê drugie miasto. Miasto w mieœcie, takie samo jak to,
które w latach siedemdziesi¹tych Palestyñczycy stworzyli w Bejrucie, zak³adaj¹c Pañstwo
w Pañstwie, rz¹d w rz¹dzie. Miasto muzu³mañskie, miasto rz¹dzone przez Koran. Przystanek dla
islamskiego ekspansjonizmu. Ekspansjonizmu, którego nikt nigdy nie by³ w³adny zwyciê¿yæ36.

Zgodnie z liczbami przez ni¹ podawanymi muzu³manie w samej Europie
licz¹ 53 miliony, a w Unii Europejskiej ok. 18–20 mln, a na ca³ym œwiecie ich
34
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liczba siêga, co najmniej 1690 mln37. Jako przyk³ad muzu³mañskiego pañstwa
w pañstwie poda³a dzielnicê Albaicin w Grenadzie (Hiszpania), któr¹ okreœli³a
mianem islamskiego lenna z w³asnym prawem, instytucjami jak szpital, cmentarz, dziennik „La Hora del Islam”, wydawnictwami, bibliotekami i szko³ami,
gdzie uczy siê wy³¹cznie Koranu, bankami i walut¹ (z³otych i srebrnych monet na
wzór dirhama). Istniej¹ tam tak¿e muzu³mañskie rzeŸnie, warsztaty rzemieœlników, sklepy i targowiska, w których kupuje siê i sprzedaje towar owymi
monetami „bitych w mennicy z ulicy œw. Grzegorza, na co jak zawsze, z uwagi na
porz¹dek publiczny” Ministerstwo Skarbu patrzy przez palce38.
Wed³ug Fallaci takich islamskich wysepek w europejskich pañstwach
przybywa z dnia na dzieñ na skutek z³ej polityki imigracyjnej, biernoœci
i konformizmu zachodniego spo³eczeñstwa, manipulacji prasy i telewizji oraz
ob³udy, hipokryzji, ignorancji i strachu polityków. Wed³ug Fallaci w ten w³aœnie
sposób Zachód odcina swoje korzenie, zaprzecza swojemu dorobkowi myœlowemu, kulturowemu, cywilizacyjnemu, neguje samemu sobie i swoim zdobyczom39. Fallaci doskonale rozumia³a potrzebê w szczególnoœci Europy odpowiedzenia sobie na pytania: kim jest, jakich idei, wartoœci i standardów broni,
potrzebnych, by wytyczyæ cel oraz kierunek swego dalszego rozwoju.
Wady zachodniego stylu ¿ycia. Fallaci wymienia skrupulatnie przywary,
które przynios¹ mu zgubê, a wiêc amerykañski kult bogactwa, bezmyœlne
trwonienie dóbr, moralna hipokryzja poprzez forsowane przez ni¹ prawo silniejszego w sprawach finansowych czy militarnych, niezadowalaj¹ca i niedostateczna edukacja humanistyczna, która powoduje, i¿ przeciêtny Amerykanin
po szkole nie zna historii swego kraju, jego przywódców, wojen, ich przyczyn,
skutków i znaczenia, gloryfikacjê przemocy i brutalnoœci za poœrednictwem
kina, ekshibicjonizm w sferze seksu, nieograniczony hedonizm i promowanie
homoseksualizmu40. Homoseksualizm – wed³ug autorki – by³ zignorowaniem
i pogwa³ceniem praw Natury, objawem ekshibicjonizmu lub konformizmu41.
Europie natomiast wytyka³a bezmyœlne naœladownictwo Ameryki, a w szczególnoœci jej wad, jak równie¿ konformizm, biernoœæ, tchórzostwo, strach,
ignorancjê, brak samodyscypliny, œwiadomoœci i to¿samoœci narodowej (tak¿e
cywilizacyjnej), brak obowi¹zkowoœci, a tak¿e hipokryzjê i cynizm. Autorka
uwa¿a³a, ¿e ówczesna zachodnia m³odzie¿, wychowywana przez rodziców, nauczycieli, media i urzêdników pañstwowych w duchu konformizmu, hedonizmu
(przyjemnoœci), ekshibicjonizmu, pieniêdzy, kariery, sukcesu na cudzy koszt,
37
38
39
40
41

Zob. Ibidem, s. 51, s. 53.
O. Fallaci, Si³a..., s. 83.
Zob. O. Fallaci, Wœciek³oœæ..., s. 142–143.
Ibidem, s. 143–145.
Zob. O. Fallaci, Wywiad..., s. 240–243.

148

Marzena Sieñko

politycznej poprawnoœci i wielokulturowoœci, nie czuje mi³oœci do ojczyzny, nie
jest dumna ze swej to¿samoœci narodowej, poniewa¿ nie jest jej œwiadoma, nie
zna historii swego kraju. Nie wie, czym s¹ honor, dyscyplina, obowi¹zek,
wysi³ek, trud, godnoœæ, odwaga, poœwiêcenie, szacunek, sprawiedliwoœæ. Nie
rozumie pojêcia jakoœci, myl¹c je z iloœci¹, czy wolnoœci, któr¹ uwa¿a za
nieograniczon¹ swobodê pozwalaj¹c¹ przekraczaæ wszelkie granice42. M³odzie¿
dzisiaj – zgodnie ze s³owami Fallaci – nie rozró¿nia Dobra od Z³a, nie pos³uguje
siê w³asnym rozumem (inteligencj¹), staj¹c siê bezwoln¹ mas¹ sterowan¹
i napêdzan¹ przez powierzchowne, chwilowe zachcianki, gotowe rozwi¹zania,
indoktrynacjê politycznie poprawnych miernot, widz¹c wroga w ka¿dym, kto nie
myœli i postêpuje podobnie. By³o to dla niej oznak¹ „zmierzchu inteligencji
Europejczyków”43. Problem ten jest bezpoœrednio zwi¹zany z obecn¹ jakoœci¹
prezentowanych i przekazywanych informacji przez media, a wiêc prasê, radio,
telewizje i internet. Jest to kwestia sposobu t³umaczenia problemów, zjawisk,
sytuacji generalizowanych, zestandaryzowanych do tego stopnia, i¿ czêsto osoby
o odmiennym zdaniu skazuje siê na spo³eczny ostracyzm, poniewa¿ maj¹ inny
punkt widzenia od powszechnie przyjêtego.
Oriana Fallaci zdawa³a sobie równie¿ sprawê z niedoskona³oœci demokracji, która jednak nie ma alternatywy, poniewa¿ jako jedyna gwarantuje
i zapewnia wolnoœæ wyboru wszystkim cz³onkom spo³eczeñstwa. Jej ograniczeniem – zdaniem Fallaci – by³ fakt, i¿ w tym systemie rz¹dów g³osy siê liczy,
a nie wa¿y, tak, ¿e ich liczba, a nie jakoœæ jest decyduj¹ca, co stanowi przyczynê
niedoskona³oœci. W ten sposób bowiem ka¿dy (bez wzglêdu na predyspozycje,
wiedzê, umiejêtnoœci i zas³ugi) mo¿e kandydowaæ i zostaæ wybranym44. Doœwiadczenie pokazuje, i¿ zazwyczaj reprezentantami spo³eczeñstwa zostaj¹ osoby
nienadaj¹ce siê do pe³nienia powierzonych im funkcji, tym samym niszcz¹c ten
jedyny, mo¿liwy rodzaj rz¹dów.45 W Sile rozumu i Wywiadzie ze sob¹ sam¹
autorka podkreœla³a, ¿e demokracjê nale¿y rozumieæ, wiedzieæ czym jest, czego
wymaga, co gwarantuje i ustanawia, nale¿y jej tak¿e chcieæ, pragn¹æ, by w razie
potrzeby o ni¹ walczyæ.
Zdaniem Oriany Fallaci – je¿eli Europa, jej przywódcy i spo³eczeñstwa nie
obudz¹ siê, to XXI w. bêdzie œwiadkiem s³abn¹cej potêgi Zachodu, jego
chrzeœcijañstwa oraz koncepcji wolnoœci, równoœci, demokracji, pluralizmu,
indywidualizmu, liberalizmu czy praw cz³owieka. A to ze wzglêdu na panuj¹ce
obecnie zgubne trendy doprowadzonych do zwulgaryzowanej formy koncepcji
wielokulturowoœci, politycznej poprawnoœci czy globalizacji, a tak¿e narastania
przemocy, przestêpczoœci, narkomanii, rozk³adu rodziny (rozwody), konfor42
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mizmu, hedonizmu, s³abn¹cego zainteresowania nauk¹ (obni¿eniem poziomu
kszta³cenia), kultu pieni¹dza (materializmu, konsumpcjonizmu) oraz odejœcia od
chrzeœcijañstwa (a wiêc j¹dra Zachodu), które prowadz¹ do kryzysu europejskiej
to¿samoœci, a w dalszej perspektywie do kulturowego samobójstwa. Daj¹c tym
samym innym kulturom (w szczególnoœci islamskiej) argumenty o wy¿szoœci ich
religii i tradycji nad zachodni¹. Oriana Fallaci pod koniec ¿ycia coraz bardziej
zdawa³a sobie sprawê, i¿ Zachód dla odnowy i pielêgnacji swej w³asnej kultury
i jej osi¹gniêæ musi przynajmniej po czêœci powróciæ do chrzeœcijañstwa (jego
wartoœci, zasad i etyki) po rozczarowaniu laicyzmem i modernizmem. By³o to
konieczne zdaniem autorki, by Europa odzyska³a swoj¹ to¿samoœæ, a zatem sens
istnienia, prawomocnoœæ, stabilnoœæ, pewnoœæ siebie, si³ê i wiarê.
Oriana Fallaci nawo³ywa³a do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i politycznym,
by umacniaæ je swoj¹ obywatelsk¹ odpowiedzialnoœci¹, odwo³uj¹c siê do
nonkonformizmu, ustawicznej pracy, nauki, wysi³ku oraz koniecznych czasem
wyrzeczeñ. G³osi³a potrzebê u¿ywania wolnoœci z dyscyplin¹, a nawet z samodyscyplin¹, do znudzenia powtarzaj¹c, i¿ prawom zawsze powinny towarzyszyæ
obowi¹zki, które pozwalaj¹ zas³u¿yæ na owe prawa. Czytaj¹c ksi¹¿ki Fallaci,
nale¿y pamiêtaæ, i¿ odzwierciedlaj¹ one zachodni punkt widzenia, maj¹cy swoje
Ÿród³o w jego dorobku myœlowym, wartoœciach, ideach, standardach i osi¹gniêciach. Ich autorka nigdy nie kry³a, i¿ jej subiektywizm wynika z przeœwiadczenia, ¿e obiektywizm jest niemo¿liwym do zrealizowania idea³em i tylko
subiektywizm pozwala³ szczerze i uczciwie oddaæ rzeczywistoœæ, któr¹ obserwowa³a i odczuwa³a. Jej ksi¹¿ki wywo³uj¹ sprzeczne i skrajne uczucia (od
zachwytu po niesmak, za¿enowanie i nienawiœæ) z kilku wzglêdów:
– ich jêzyk jest prosty, bezpoœredni i czêsto wulgarny,
– styl pisarski jest sugestywny, agresywnie uwodzi czytelnika do przyjêcia
jej punktu widzenia,
– tezy, pogl¹dy i os¹dy w nich zawarte s¹ jednoznaczne, opowiadaj¹ siê po
stronie zachodniego dorobku kulturowego, tworz¹c uproszczony czarno-bia³y
obraz œwiata i rzeczywistoœci, odrzucaj¹c wszystko to, co mu obce (przede
wszystkim islam),
– zastosowana argumentacja, maj¹ca broniæ zachodniego dorobku myœlowego bardziej przypomina licytacjê, która ze stron (œwiat islamu czy Zachodu)
jest bardziej pokrzywdzona, sprawiaj¹c wra¿enie przerzucania siê oskar¿eniami.
Jednak powy¿sze wady s¹ tak¿e zaletami, poniewa¿ prosty i bezpoœredni
jêzyk Fallaci spowodowa³, i¿ grono odbiorców jej ksi¹¿ek znacznie siê poszerzy³o. Jej pogl¹dy zmuszaj¹ do dostrze¿enia problemów, o których wielokulturowoœæ czy polityczna poprawnoœæ wola³yby zapomnieæ dla dobra globalizacji i „œwiêtego spokoju”. Œwiatowy odbiór jej ksi¹¿ek przez elity polityczne,
intelektualne oraz mass media obna¿y³ rzeczywistoœæ, w której wielokulturowoœæ, polityczna poprawnoœæ czy globalizacja wprowadzi³y do spo³ecznego
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dyskursu tematy tabu, zawi¹zuj¹c wokó³ nich tzw. zmowê milczenia, nara¿aj¹c
ka¿dego, kto je poruszy, na spo³eczny i medialny ostracyzm, piêtnuj¹c go
obraŸliwymi etykietkami (ksenofoba, islamofoba, rasisty, pod¿egacza do wojny
siej¹cego nienawiœæ itd.), wmawiaj¹c odbiorcom, i¿ stanowi on zagro¿enie dla
porz¹dku spo³ecznego46. Zwraca tak¿e uwagê, ¿e znaczna liczba polityków
i intelektualistów za pomoc¹ mass mediów prezentuje uproszczony, zestandaryzowany obraz rzeczywistoœci, podkreœlaj¹c nadrzêdn¹ koniecznoœæ pokojowej
koegzystencji za wszelk¹ cenê dla zachowania œwiatowego pokoju, a pomija
jednoczeœnie milczeniem tematy sporne, jak: ró¿nice wartoœci, standardów
rodz¹ce wiêcej pytañ i w¹tpliwoœci ni¿ odpowiedzi.
Jej jaskrawe i pocz¹tkowo szokuj¹ce pogl¹dy i oceny udowodni³y, i¿
konieczny jest szeroko zakrojony dyskurs spo³eczny w Europie, bez obawy
przed stawianiem nawet najbardziej niewygodnych i bolesnych pytañ zarówno
sobie, jak i wyznawcom Mahometa, od którego rezultatu powinna zale¿eæ
decyzja o to¿samoœci i przysz³oœci Europy.
Pomijaj¹c ca³¹ otoczkê kontrowersyjnych i sensacyjnych stwierdzeñ,
Oriana Fallaci stara³a siê po prostu pokazaæ, i¿ zachodnia kultura pada ofiar¹
w³asnego dorobku kulturowego poniewa¿ spo³ecznoœci z pozaeuropejskiego
krêgu kulturowego (wyznaj¹ce odmienny system wartoœci, filozofiê ¿ycia) nie
rozumiej¹c go, interpretuj¹ go w sposób jednostronny na w³asn¹ korzyœæ. I tak na
podstawie zasad tolerancji, równoœci, wolnoœci, demokracji czy wielokulturowoœci domagaj¹ siê zaakceptowania i wprowadzenia swych praw, standardów
i zasad. Europejscy politycy i mass media kieruj¹ siê partykularnymi interesami,
wykazuj¹c przy tym brak wyobraŸni, bo podejmuj¹ decyzje i reaguj¹ na sytuacje
z dnia na dzieñ, zamiast zastanowiæ siê nad dalszymi konsekwencjami i kosztem,
jaki ponios¹ nastêpne pokolenia. Mo¿na stwierdziæ, Oriana Fallaci w swych
46

Zob. Oriana Fallaci, [w:] http://www.economist.com/obituary/displaystory.cfm?story_id=7939667,
Oriana Fallaci, scourge of Islam, [w:] http://www.economist.com/world/europe/displaystory.
cfm?story_id=E1_QTJRVNP, Fear and loathing of Islam, [w:] http://www.economist.com/books/
displaystory.cfm?story_id=E1_TNDDVQQ, Arie Sophie, Anti-Islamic books’ sukcess fuel fears of
racism in Italy, [w:] http://www.guardian.co.uk/world/2004/aug/07/italy.sophiearie, Hooper John,
Anti-Islamic Italian author in new legal fight, [w:] http://www.guardian.co.uk/world/2005/jul/13/
books.italy, Hooper John, Fallaci, Italian journalist who stirred controversy, dies at 76, [w:]
http://www.guardian.co.uk/world/2006/sep/16/italy.johnhooper, Hooper John, Stupid fallacies?, [w:]
http://books.guardian.co.uk/news/articles/0,,1395712,00.html, Kabbani Rana, Bible of the Muslim
haters; [w:] http://www.guardian.co.uk/politics/2002/jun/11/thefarright.uk, Willam Philip, Writer ignites
Italian pride and prejudice, [w:] http://www.guardian.co.uk/world/2001/oct/03/islam, Talbot Margaret,
The Agitator. Oriana Fallaci directs her fury towards Islam, [w:] http://www.newyorker.com/archive/
2006/06/05/060605fa_fact, Rome Journal; Provocateur Is Back to ‘Spit on’ Detractors of U.S., [w:]
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E04E7D61730F933A05753C1A9679C8B63&scp=6
&sq=fallaci+oriana&st=nyt, Baxter Sarah, Italian firebrand takes her fight to the ‘Islamo-fascists’, [w:]
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article802083.ece, Oriana Fallaci. Journalist of brutal
honesty whose interviews with the world’s leading personalities left few unscathed, [w:] http://www.
timesonline.co.uk/tol/comment/obituaries/article640530.ece

Kryzys to¿samoœci europejskiej w twórczoœci Oriany Fallaci

151

trzech ostatnich dzie³ach nawo³ywa³a przede wszystkim do rozs¹dku w interpretowaniu i wprowadzaniu w ¿ycie rozwi¹zañ maj¹cych na celu zachowanie ³adu
spo³ecznego i miêdzynarodowego pokoju, pokazuj¹c, i¿ ka¿da idea (niezale¿nie
jak szlachetna w swych za³o¿eniach) doprowadzona do skrajnoœci okazuje siê
niebezpiecznym absurdem.
THE EUROPEAN IDENTITY CRISIS IN THE OUTPUT OF ORIANA FALLACI
Summary. Oriana Fallaci (1929–2006) an internationally known Italian journalist, war correspondent and author stirred controversy nearly at the end of her life by publishing her three last books.
In this trilogy she disregarded political correctness, multicultural and globalization trends and
openly criticized Islam (and his believers), western politics, the mass media and pop culture. This
article will present and try to explain Fallaci’s insights on the reasons for the European identity crisis related to phenomenon’s such as: the mass media’s instrumental treatment of words (as products for sale), political correctness, multiculturalism, globalization, the hypocrisy of the European
political elites, the islamie expansion, the faults of the western way of life and the abandonment of
Christianity.
Key words: Oriana Fallaci, the European identity crisis, political correctness, multiculturalism,
globalization, the mass media, Islam

