Wstęp
Urodzona we Florencji Oriana Fallaci (1929-2006) była jedna z
najbardziej kolorowych postaci we włoskim dziennikarstwie i
światowej literaturze. Karierę dziennikarską rozpoczęła już
jako nastolatka. W 1967 roku została wojennym korespondentem
piszącym o wojnie w Wietnamie, konflikcie Indii i Pakistanu
oraz sytuacji politycznej w Południowej Ameryce.
Kariera dziennikarska i literacka
Fallaci interesowała się polityką. Zdobyła uznanie i sławę
uzyskując kilka wywiadów z wybitnymi politykami w latach
1970tych i 1980tych. Wśród nich był wywiad z Henry
Kissingerem, Muhammadem Rezą Pahlawi oraz Ajatollahem
Chomeinim Aby spotkać się z Ajatollahem Fallaci musiała
zawrzeć muzułmańskie dwudniowe fikcyjne małżeństwo ze znajomym
mężczyzną, oraz ubrać czarny czador pokrywający całe ciało.
Podczas rozmowy powiedziała, że uważa takie ubranie za
dyskryminację i upośledzenie kobiet. Kiedy Ajatollah
zaprzeczał, Fallaci zapytała: „Jak w takich szmatach można
pływać?”. Później wyjaśniła, że nie chodzi jej tylko o
ubranie, ale upośledzenie kobiet w Iranie na uczelniach i w
pracy.
Fallaci była bezkompromisowym przeciwnikiem dyktatorów. Oto
jej wypowiedz na temat opresji władców:
”Whether it comes from a despotic sovereign or an elected
president, from a murderous general or a beloved leader, I
see power as an inhuman and hateful phenomenon … I have
always looked on disobedience toward the oppressive as the
only way to use the miracle of having been born”
Czy to pochodzi od despotycznego dziedzicznego władcy, czy
wybranego prezydenta, morderczego generała lub ukochanego
wodza, ja widzę silna władzę jako nieludzki znienawidzony
fenomen. Nieposłuszeństwo wobec prześladowcy jest jedyną
drogą dla tych, którzy dostąpili cudu urodzenia.

Fallaci napisała kilkanaście książek w okresie czasu pomiędzy
1958 i 2006.Co najmniej jeden z jej bestsellerów został
przetłumaczony na język polski. Jest to książka pod tytułem
“Siła Rozumu”. Tytuł oryginału La Forza della Ragione. Polskie
wydawnictwo Cyklady 2004. Tłumaczenie Joanna Wajs. Innym
bestsellerem jest książka “The Rage and the Pride”. Fallaci
mieszkała częściowo oprócz Włoch w USA i uczyła na kilku
uniwersytetach: University of Chicago, Yale University,
Harvard University oraz Columbia University. Są to najlepsze
uczelnie w USA.
Książki Fallaci były tłumaczone na 21 języków .W tym prawie na
wszystkie języki europejskie oraz na perski. W książkach i
wywiadach krytykowała tuż po 9/11 islamizację zachodniej
Europy. Jej głównym argumentem nie był terroryzm lecz
zagrożenie europejskiej kultury, bezpieczeństwo kobiet oraz
obywateli pochodzenia żydowskiego. Za swoją pracę jako
dziennikarz i pisarz broniący europejskiej kultury Fallaci
otrzymała wiele nagród. We Włoszech otrzymała dwukrotnie
nagrodę St.Vincent za dziennikarstwo. W USA nagrodę Anny
Taylor za odwagę walki z islamofaszyzmem.
Zakończenie
Fallaci była ateistką ale w jednym z wywiadów powiedziała, że
jest ateistkę chrześcijańską, to znaczy, że uznała wiele
wartości chrześcijaństwa. Miała przyjazne stosunki z papieżem
Benedyktem XVI.
Nigdy nie spotkałem Oriany choć bardzo tego chciałem i byłem
we Włoszech kilkakrotnie na Universita della Calabria. Kiedy
dowiedziałem się o jej śmierci w 2006 roku poczułem ze
straciłem potencjalnego przyjaciela. Była to dla mnie osobista
niepowetowana strata.
Oriana była dzielną i nadzwyczaj płodną intelektualistką.
Oczywiście miała też wrogów. Byli to różnego rodzaju

dyktatorzy i politycznie poprawni politycy zachodniej Europy.
Nie ma Oriany obecnie wśród kobiet walczących o swoje praw ale
pamięć o niej pomoże wszystkim, którzy cenią równouprawnienie,
demokracje, laicyzację i wartości zachodniej kultury.

