
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿ þýÿ

ðø÷öüøùóþõ: ïîííõñü, 22-09-2012

ï÷ìþýõ: 2,3,4         (1 õå× 3)

ëêé÷òüû: 2731 cm ²

ëêèù çæçìüúüöþõ: 63900

ÿåäçüäóãóþõ ÷óñâåüæ: (211) 3657.000, 7766000

áêàù çì÷äýþ: ÿßÞÝïÿÜï ÛÚÙÝØÜÝï

Νίκηοε τον φόβο τπε εκτέλεσήε του από tous φανατικούε 
ισλαµιοτέε και τώρα το µόνο που φοβάται είναι µππωε γράψει ένα 
κακό Βιβλίο! To καινούργιο του πάντωε αυτοβιογραφικό χρονικό 
έχει κάνει πάταγο. Με αφορµή αυτό, ο διάαηµοε συγγραφέαε 
µίλησε στα «ΝΕΑ» και στη M i κ έλα Χαρτουλάρη αυνδέονταε 
την επικαιρότητα µε τη δύναµη Tns λογοτεχλ/ias 
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« Π 
ιστεύω ακράδαντα no>s n τέχνη - τουλάχιστον 
το είδσε Tns τέχνηε που ανέκαθεν µε κέντριζε 
- ασκείται στην κόψη και όχι crm µέση, όχι στο 
ασφαλέε κέντρο. Εάν θέλειβ δηλαδή να κάνειε 

κάτι καινούργιο και ενδιαφέρον, οφείλειε να φτάσειε στα όρια και 
να τα οηρώξεκ npos τα έξω - πράγµα ριψοκίνδυνο φυσικά, αφού 
Γτηγαίνονταε στα άκρα, µηορείε και να πέσεκ. Εγώ πάντα» δεν µπήκα 
ποτέ στον πειρασµό να γράψω κάτι ασφαλε»». 
Ο Σαλµάν Ρούσνη σου µιλάει και σε npooexa κάτω από τα Βαριά 
του βλέφαρα, «σαν γεράκι που κοπάζει µέσα από Βενετσιάνικε^ 
περοτδεε», όπωε λέει και ο φίλοβ του Μάρτιν Bpis. Η φωνή του είναι 
φωνή βαρύτονου και παρότι έχει τη φήµη υπεροπτικού και αλαζονικού 
συγγραφέα, σε εντυΓίακτιάζει µε τον φιλικό του τόνο και µε αυτό το 
«νοµίζω» που Βάζει µπροστά από κάθε του άποψη. Aes και θέλει να 
υπενθυµίζει διαρκώε on τον ενδιαφέρει να ξυπνήσει us αµφι&ολίεε 
µαε- ότι ο συγγραφικόε του oroxos είναι «το σνα'πωτο νσπει, v" αρχίσει 
τον καΒγά, τον κόσµο να διαµ^χρώσει, τον ύπνο του να ταράξει». Ο 
ιδιοε δηλαδή oroxos µε του ποιητή Βάαλ orous «Σατανικούβ στίχουε» 
(εκδ. Ψuxoyios, µτφ. Π. Μπαµπασάκηε) - το µυθιστόρηµα του που 
πυροδότησε το 1989 έναν από tous πλέον Biaious και µακρόχρονους 

πολέµουε ενάντια στον αυτοιρχκτµό, υπέρ Tns ελευθερίαε Tns 
έκφραοτβ και Tns δηµοκροτπκήε διαδικασίαβ. 
Καθήοαµε αντικριστά στην υπόγ&α αίθουσα συσκέψεων του πανίσχυρου 

ατζέντη του Αντριου Ουάιλι. Εκεί έκανε έναν µαραθώνιο 
συνεντεύξεων µε ξένα έντυπα για να υποστηρίξει το ne αυτοβιογραφικό 

από όλα τα Βιβλία του, τον «Τζόζεφ Αντον», όπου ξεφλουδίζει 
το κρεµµύδι Tns ζωήε του, Tns καρδιάε του (ακόµη και τη νύχτα Tns 
απιση'αε του µαζί µε την κόρη τού Τζακ Λανγκ) και των σκέψεών του 
cm διάρκεια Tns ακοσαετίσε 1989-2009. Από τη στιγµή δηλαδή που 
ο φετφάε του θεοκρατικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χοµεϊνί (και n 
κατοπινή ςινανέωσή του) τον µετέτρεψε σε «νεκρό µε αναστολή» και 
τον υποχρέωσε να κρύβεται µε το κωδικό όνοµα Τζόζεφ Αντον µέχρι 
τη στιγµή που ξαναπήρε στα χέρια του τπ ζωή του. Η ουζήτησή pas 
ξέφυγε όµωε από τα όρια του Βιβλίου του και εισέβαλε στην επικαιρότητα, 

επειδή ο Ρούσνη, eos ιστορικόε των ιδεών, δεν µπορεί να µη 
σχολίαζα την εποχή του. 
Στο ΒιΒλίο του, πάντα», από τα πρώτα πράγµατα που σηµειώνει είναι 
n ιστορία του ονόµστόε του. To διάλεξε ο άθεοε πατέραε του Avis, 
σγγλοτραφήε δικηγόροε από αρχοντική γενιά, cos συµβολικό για την 
αναγκαιότητα Tns ouyxpovns Ινδίαε να στραφεί npos τον ορθολογισµό. 
Παραπέµπα στον θαυµασµό του για τον Ιµπν Ρουσντ, γνωστότερο 
(os ΑΒερρόη, τον ισπανο-άραΒα φιλόσοφο του 12ου αιώνα από την 
ΚόρδοΒα, δικαστή Tns ΣεΒίλλΓΒ, που υπήρξε κορυφαιοβ µεταφραοτήε 
και σχολιαοτήβ του Αριστοτέλη. Οταν ξέσπασε n ισλαµική καταιγίδα, 
ο Avis είχε µόλιε πεθάνει, αλλά ο Σαλµάν σκέφτηκε: «Τουλάχιστον 
πηγαίνω σ' αυτή τη µάχη έχονταε το σωστό επίθετο». 
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Ο Σαλµάν Ρούσντι έκανε το 1990 µια δηµόσια δήλωση πίστης στο Ισλάµ για να πάρει το «εισιτήριο του για το µέλλον», όµως οι πράξεις βίας των ισλαµιστών, συνεχίστηκαν για µια δεκαετία 

Γεννηθήκατε στην ινδική κοινωνία, γνωρίσατε την επιτυχία στη 
βρετανική κοινωνία και ανακτήσατε την ελευθερία σας στην 
αµερικανική κοινωνία. Αισθανθήκατε ποτέ στο πετσί σας την 
ετερότητά σας; Νιώσατε «άλλος»; 

Και ΒέΒαια. Κι ακόµη το νιώθω ώε έναν Βαθµό, όπου κι αν Βρίσκοµαι. 
Οµωε δεν αισθάνοµαι πια την ετερότητά µου ωε εµπόδιο. Οταν 

βρίσκοµαι λ.χ. στην Ινδία, σε µια χώρα που την καταλαβαίνω, παρότι 
έχω φίλουε, µιλάω τη γλώσσα και κινούµαι άνετα, δεν νιώθω «στο σπίτι 
µου». To ίδιο µου συµβαίνει και στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, όπου 
είναι οι κατοικίεε µου. Είχα πάντοτε την αίσθηοπ - κάτι πολύ καλό για 
έναν συγγραφέα - πωε ήµουν ταυτόχρονα µέοα και έξω. Και νοµίζω 
ότι αυτή n διπλή προοπτική είναι κάτι αναγκαίο crm λογοτεχνία. Πρέπει 
να είσαι µέσα, µε την έννοια να κατοικείε στην υποκειµενικότητα των 
ηρώων σου για να γράφειε για ηε ζωέε tous αποδίδονταε το πωε 
συτο/'αισθάνονται. Αλλά πρέπει να είσαι και απέξω, ώστε να κοιτάζειε 

αυτά τα πράγµατα από αντικειµενική σκοπιά. Οπωε λέει έναε 
χαρακτήραε στο µυθιστόρηµα µου «Ο κόσµοε κάτω από τα πόδια 
τπε», «ο µοναδικόε τρόποε για να oas ολόκληρη την εικόνα είναι να 
βγειε από το κάδρο». 

κακή φόρµα. Πρέπει να ξαναβρείε τον δρόµο npos την τέχνη σου. 
Κι εµένα αυτό που µε ξαναέβαλε πάνω crm οέλα ήταν ο «Χαρούν ογπ 
θάλασσα των παραµυθιών» - ένα βιβλίο για παιδιά που κυκλοφόρησε 
το 1990, απευθυνόταν στον δεκάχρονο τότε γιο µου Ζαφάρ και έχει 
γίνει «λονγκ σέλερ». Πριν αη' αυτό n πνευµατική µου διάθεση ήταν 
πολύ κλονιοµένη. Ηξερα ότι πολλοί µε παρακολουθούσαν µήπωε 
ξαναπροκαλέσω φασαρίεε και άλλοι περίµεναν να µε δουν ανίκανο 
να ξαναγράψω καλά. Ενιωθα πωε είχα διαψευσθεί και το γράψιµο 
αυτού του Βιβλίου µού ξαναθύµισε την ευφορία που υπάρχει µέσα 
στη λογοτεχνία. Σ' αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο για µένα έγραψα 
το πιο χαρούµενο Βιβλίο µου, οπότε στο µυθιστόρηµα «Ο τελευταί- 

os στεναγµόε του Μαυριτανού» 
(αναφέρεται στην περίοδο τπε 

αποικιοκρατίαε στην Ινδία) 
ήµουν πάλι ο εαυτόε µου. 
Η επιτυχία του πέρασε το 
µήνυµα ότι δεν είχα καταστραφεί 

από τον εκφοβισµό 
των ισλαµιστών. 

IΟλα σας τα µυθιστορήµατα αφηγούνται µια εναλλακτική 
ιστορία του κόσµου µας. Γιατί; 

Εγώ δεν έκανα λογοτεχνικέε σπουδέε όπωε πολλοί συγγραφείε, 
αλλά σπούδασα στο Κέµπριτζ Ιστορία. Ηταν 

µια εµπειρία που νοµίζω πωε επηρέασε καθοριστικά το 
είδοε του λογοτέχνη που έγινα. To κλειδί είναι n ιστορική 
µέθοδοε που εξετάζει ntos εντάσσονται οι ατοµικέε ζωέε 
στα συµφραζόµενα τπε κάθε εποχήε. Είτε λοιπόν µιλάω 
για την ανεξαρτησία τπε Ινδίαε (σ.σ. στα «Παιδιά του µεσονυκτίου») 
είτε για την Αναγέννηση (στη «Γητεύτρα τπε Φλωρεντίαε»), αυτό που 
µε ενδιαφέρει είναι να δω σε ποιον βαθµό µπορούµε ωε άτοµα να 
διαµορφώσουµε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο και σε ποιον Βαθµό είµαστε 

ανίσχυροι. Η Ιστορία που αγάπησα είναι εκείνη που εξερευνά το 
µεγάλο θέµα τπε σχέσηε του ατόµου µε την κοινωνία - και αυτό µε 
ενδιαφέρει κι εµένα ωε συγγραφέα. 

Πώς επηρέασαν m δηµιουργικότητα σας ο περιορισµός της 
ελευθερίας κινήσεων, n επικρεµάµενη απειλή του θανάτου; 
Πέρασαν επτά χρόνια από τον φετφά µέχρι να εκδοθεί το 
επόµενο µυθιστόρηµα σας. Νιώθατε τσακισµένος; 

Οχι. ∆εν µπορείε να γράψε» ένα καλό µυθιστόρηµα εάν είσαι σε 

Ο ΓκαµπριέΑ Γκαρσία Μάρκετ έκανε στον Ρούσντι την 
µεγαλύτερη φιλοφρόνηση: «Από onous tous συγγραφείε 
εκτόβ τπε ισπανική^ γλώσσας, οι δύο που προσπαθώ 
να παρακολουθώ είναι ο Τζ. M. Κούτσι κι εσύ» 

Of πολιτικοί, πάντως, δεν φαίνεται να σας συµπαραστάθηκαν 
και πολύ... 

Ηταν λίγο... αργοί, για νατο πούµε ευγενικά. Η βρετανική κυβέρνηση 
τπε Θάτσερ και έπειτα του Μέιτζορ πρόσφερε κατ' αρχήν προστασία 
και m διατήρησε - πράγµα σηµαντικό. Ωστόσο, νοµίζω πωε βρισκόταν 
σε µια σύγχυση για το πώε θα έπρεπε να προχωρήσει. Εάν δηλαδή 
ήταν καλύτερο να κρατήσει χαµηλούε τόνουε και να αφήσει την κατάσταση 

να εκτονωθεί µόνη Tns ή εάν χρειαζόταν να αναλάβει πολιτική 
δράση και να συγκρουστεί µε την ιρανική ηγεσία. Σε πρώτη φάση, 
σι Βρετανοί ήταν απρόθυµοι και επέλεξαν το πρώτο, πράγµα που 
θεωρώ πωε ήταν λάθοε. Και χρειάστηκε να περάσουν µερικά χρόνια 
µέχρι να πεισθεί όχι µονάχα το βρετανικό αλλά και το ευρωπαϊκό και 
το αµερικανικό πολιτικό κατεστηµένο ότι αυτό ήταν ένα ζήτηµα που 

χρειαζόταν δυναµική αντίδραση. Και είµαι τυχερόβ που πλαισιώθηκα 
από ανθρώπουε σι οποίοι µε Βοήθησαν να διαµορφώσω µια καµπάνια 
που σταδιακά κατάφερε να επηρεάσει τη στάση των πολιτικών και 
να µετατρέψει την απάθειά τουε σε δράση. Η βρετανική κυβέρνηση 
διέκοψε τιε διπλωµατικέε σχέσειε Tns µε το Ιράν και άσκησε πίεση 
για να γίνει µία συνάντηση µε τον αµερικανό πρόεδρο. Και ο Τζορτζ 
Στεφανόπουλοε τον έπεισε τελικά να προχωρήσει σε µια συµβολική 
χειρονοµία υποοτπριξηε. Ετσι συναντηθήκαµε µε τον Κλίντον 

Κερδίσατε από τα 33 σας την αναγνώριση της κρηΊΚής και της 
αγοράς. Μήπως όµως αυτό είναι δίκοπο µαχαίρι; Μήπως από 
µυθιστόρηµα σε µυθιστόρηµα γίνεστε λιγότερο ριζοσπαστικός; 

Αυτό θα µου προκαλούσε κατάθλιψη! 

Ας µην ξεχνάµε ότι ανήκετε σε µια λογοτεχνική ελίτ. 
Παρασηµοφορηθήκατε ano τη γαλλική κυβέρνηση, χριστήκατε 
ιππότης από τη Βασίλισσα της Βρετανίας, γίνατε δεκτός στην 
αµερικανική Ακαδηµία Γραµµάτων και Τεχνών, συνοµιλείτε µε 
το κατεστηµένο του καιρού µας, το κοινό πληρώνει εισπήριο 

για να σας ακούσει. Auto δεν σας έχει υποχρεώσει 
να στρογγυλέψετε τις γωνίες; 

∆εν αναγνωρίζω καθόλου τον εαυτό µου σε αυτήν την 
περιγραφή και δεν θα ήθελα σε καµία περίπτωση να 
ανήκω στο κατεστηµένο. Συνοµιλώ µε τον κόσµο γύρω 
µου όπωε το έκανα ανέκαθεν. Αλλά δεν χρειάζεται αυτό 
να γίνεται πάντα µε τον τρόπο του πολιτικού µυθιοτορήµατοε. 

Ο «Σαλιµάρ ο κλόουν» (2005) που αναφέρεται στο 
Κασµίρ, στην τροµοκρατία κ.λπ. ήταν ευθέωε πολιτικό 

µυθιστόρηµα, αλλά και n «Γητεύτρα τπε Φλωρεντίαε» (2008), που 
διαδραµατίζεται στον 16° αιώνα και αντιπαραβάλλει την ανατολική 
µε τη δυτική κουλτούρα, θίγει ζητήµατα επίκαιρα, όπωε n εξουσία. 
∆εν νοµίζω ότι αυτό µε κάνει mo συντηρητικό ή ελιτίστα! Τα χρόνια 
περνάνε φυσικά και δεν είµαι ο i5ios που ήµουν. Αρχισα να γράφω 
τα «Παιδιά του µεσονυκτίου» στα 28 µου και τώρα είµαι 65 χρονών. 
Αλλά εξακολουθώ να είµαι περήφανοε για τον νεαρό εαυτό µου. ∆εν 
έχει αλλάξει n κοσµοθεωρία µου, όµωε έχουν πολλαπλασιαστεί οι 
εµπειρίεε Tns ζωήε µου. Ζώνταε πια στη Βρετανία και τιε ΗΠΑ άρχισα 
να ενδιαφέροµαι περισσότερο για το πώε οι διαφορετικέε κουλτούρεε 
συναντώνται και τι γίνεται (καλό ή κακό) όταν συγκρούονται. Αυτό ωε 
θέµα δεν το θεωρώ λιγότερο αιχµηρό. 

www.clipnews.gr
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1. «∆εν µπορώ να συνεχίσω, θα συνεχίσω», έλεγε 
ο Σαλµάν Ρούονπ όταν προσπαθούσε µε κάθε 
µέσο να διαρρήξει το δίχτυ των περιορισµών που 
τον τύλιξε µετά την επικήρυξη του. 
2. Με την Πάντµα Λάκσµι που έγινε n τέταρτη 
γυναίκα του και n ηρωίδα του µυθιστορήµατος 
του «Παράφορα». 3. Με τον Μπόνο που έγινε 
φίλος του όταν ο συγγραφέας των «Σατανικών 
στίχων» έκανε µια τολµηρή πράξη αντίστασης και 
εµφανίστηκε χωρίς προστασία στη συναυλία των 
U2 «Zooropa» στο Γουέµπλεϊ. 4. Με Tpv Βάτσλαβ 
Χάβελ της Τσεχοσλοβακίας, τον πρώτο αρχηγό 
κράτους που τον υποδέχθηκε επίσηµα . Με 
τον ιταλό συγγραφέα Ροµπέρτο Σαβιάνο, που 
απειλείται κι αυτός από ένα συµβόλαιο θανάτου 

«Πρέπει να προασπίσουµε την ανοιχτή κοινωνία» 
Ο Σαλµάν Ρούοντι 

είναι ένα σύµβολο των 
συγκρούσεων της µετααποικιακής 

εποχής. 

Η µητέρα του και n 
µεγάλη του αδελφή 
µετανάστευσαν από 

την Ινδία στο Πακιστάν 
κι εκείνος έφτασε στη 

Βρετανία στα 14 του. 
Στο βρετανικό λύκειο 

βίωσε ως Ινδός την 
ξενοφοβία των Αγγλων 

απέναντι στην «εσωτερική 
αποικία» τους, 

αλλά στο Κέµπρττζ 
θωρακίστηκε µε την 

υψηλότερη δυτική 
κουλτούρα. Η πρώτη 
του γλώσσα ήταν τα 
ουρντού - n γλώσσα 

των αµάχων που 
ακολουθούσαν τον 

στρατό της µογγολικής 
αυτοκρατορίας και 

που έφεραν το Ισλάµ 
στην Ινδία -, όµως το 

Κοράνι το διάβασε 
για πρώτη φορά στο 

πανεπιστήµιο ως 
λογοτεχνικό κείµενο. 
Εκεί πρωτοµελέτησε 
και τους λεγόµενους 

«Σατανικούς στίχους». 

Η ταυτότητάµας είναι «πληθυντική». Αυτό δεν 
προσπαθεί να µας πει ο κυνηγηµένος εαυτός 
σας στον «Τζόζεφ Αντον»; 

Ναι, διότι n λογοτεχνία µάε δίδασκε ανέκαθεν ότι n 
ταυτότητα µαε δεν είναι µονοσήµαντη. ∆εν είµαστε 
µονάχα µουσουλµάνοι, µονάχα χριστιανοί ή µονάχα 
άθεοι. Είµαστε και χοντροί ή αδύνατοι, κι ο καθέvas 

µαε θα µπορούσε να δώσει 20-30 ορισµούε 
για τον εαυτό του που να είναι όλοι ειλικρινείε και 
σηµαντικοί για τον αυτοπροσδιορισµό µαε. Οσο πιο 
σύνθετη είναι λοιπόν n εικόνα που έχουµε για τον 
εαυτό µαε τόσο πιο εύκολο είναι να βρούµε κοινό 
έδαφοε µε τουε άλλουε ανθρώπουε. Μπορεί να 
έχειε διαφορετική θρησκεία, αλλά να υποστήριζε» 
την ίδια ποδοσφαιρική οµάδα κ.ο.κ. Βλέπονταε 
τον κόσµο µέσα από τα µάτια των λογοτεχνών, 
καταλαβαίνετε ότι έχειε πολλά κοινά µε πολύ διαφορεηκούε 

ανθρώπουε. Αντίθετα, n πολιτική Tns 

δηµόσιαε ζωήε µάε σπρώχνει σε έναν όλο και πιο 
στενό, σχηµατικό, στερεοτυπικό προσδιορισµό του 
εαυτού µαε, πράγµα που αυξάνει τι s πιθανότητεε 
να συγκρουστούµε µε τουε άλλουε. 

Οι «Σατανικοί στίχοι», το µυθιστόρηµα από το 
οποίο όλα ξεκίνησαν, εστιάζει σε ζητήµατα 
ταυτότητας και αφοµοίωσης των µεταναστών 
και κατά κάποιον τρόπο προβλέπει ένα ναυάγιο 

της πολυπολπισµικής κοινωνίας. Κάπ 
τέτοιο δεν παρακολουθούµε σήµερα; 

Οχι παντού. Στα µέσα του '80, όταν έγραφα το µυθιστόρηµα 
εδώ στην Αγγλία, κυριαρχούσε n εθνική 

και φυλετική ένταση και πιστεύω πωε το Βιβλίο µου 
απαντά σε εκείνη την ηλεκτρισµένη κατάσταση. 
Οµωε σήµερα, που έχουν περάσει τριάντα χρόνια, 
n ένταση µεταξύ των διάφορων κοινοτήτων είναι 
πολύ χαµηλότερη και το ίδιο ισχύει όσον αφορά το 
ριζοσπαστικό Ισλάµ, που έτσι κι αλλιώε, όπωε όλοι 
εδώ ξέρουν, είναι µια πολύ µικρή υποκατηγορία τπε 

µουσουλµανικήε κοινότηταε. Στην πράξη λοιπόν, 
παρά τα βίαια επεισόδια που είδαµε τα τελευταία 
χρόνια, n κατάσταση σε τούτη τη χώρα είναι καλύτερη 

αη' ό,τι ήταν. Αλλά και crm Νέα Υόρκη Βλέπω 
κάτι αντίστοιχο. Μετά την 111 Σεπτεµβρίου υπήρξε 
βέβαια ένα πισωγύρισµα, όχι µόνο εναντίον των 
µουσουλµάνων αλλο και εναντίον οποιουδήποτε 

έδειχνε... πιο σκούροε, ανεξάρτητα από το αν 
ήταν ΑραΒαε. Οµωε αυτή n περίοδοε δεν κράτησε 
πάρα πολύ. Και αν εξαιρέσουµε κάποια κοµµάτια 
Tns αµερικανικήε ∆εξιάε που έχουν µια απολύτωε 
στερεοτυπική άποψη για tous µετανάστ^, ο πολύε 
κόσµοε δεν έχει πια αυτό το εχθρικό ρεφλέξ προε 
ooous είναι λίγο... καφεηοί. 

Στην Ευρώπη τα πράγµατα είναι χειρότερα 
και υπάρχει µια ανησυχητική άνοδος της 
Ακροδεξιάς µε εκδηλώσεις βίας απέναντι σε 
µετανάστες. Πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς; 

∆εν µπορείε να δείχνε» ανοχή σε εκείνουε οι οποίοι 
είναι έτοιµοι να καταστρέψουν την κουλτούρα και 
τουε θεσµούε που υποστηρίζουν την ανοχή. Στη 
Γερµανία οι νεοναζί θέλουν να κερδίσουν σηε εκλογέε 

για να καταργήσουν ηε εκλογέε. Στη Γαλλία n 

Ακροδεξιά µεταµφιέζεται για να πάρει την εξουσία 
και να βόλει φρένο στην πολτπκή ανοχή προε ηε 
µειονότητεε. ∆εν γνωρίζω πολλά για την ελληνική 
κατάσταση, αλλά είναι δεδοµένο ότι n άνοδοε τπε 
Ακροδεξιάε προέρχεται σε µεγάλο Βαθµό από 
την αντιπάθεια για τουε «άλλουε» που ζουν ανάµεσά 

µαε. Αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτηµα που 
αντιµετωπίζουµε στον δυτικό κόσµο: πώε µπορείε 
να προασπίσειε µια ανοιχτή κοινωνία. Η δηµόσια 
συζήτηση, n διάσταση των απόψεων, n διαφωνία, n 
αµφισβήτηση είναι n καρδιά µιαε ελεύθερηε κοτνωνίαε. 

Η ίδια n µορφή τπε δηµοκρατίαε, n ίδια n µορφή 
Tns ελευθερίαε απαιτούν κρτπκή. Αυτό δεν µπορείε 
να το σταµατήσειε. Πρέπει οµωε να σταµστήσειε tis 
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διακρίσειε και ηε εηιθέσειε ενάντια σε ανθρώπουε 
και κοτνότητεε στη βάση τπε διαφορεηκότητάε tous 

και των διαφορετικών τουε πιστεύω. Αλλά αυτό 
διαρκοί» το ξεχνάµε. Και µερικέε φορέε ακούµε 
φιλελεύθερεε προοδευηκέε φωνέε να υποστηρίζουν 

πωε χρειάζεται να δείχνουµε µεγαλύτερο 
«σεβασµό» προε τ» απόψειε και ττε συµπεριφορέε 
των κοινοτήτων που αµφισβητούνται. Εγώ διαφωνώ 
ριζικά. ∆ιότι αυτή n λογική ανοίγει τον δρόµο στην 
ανοχή npos εκείνο που δεν είναι ανεκτό: προε τον 
αντισηµιτισµό, προε την οµοφοβία, npos τον νέο 
ολοκληρωτισµό. Και δεν κατευνάζει, αλλά εν τέλει 
πυροδοτεί την κοινωνική εχθρότητα. 

θεωρείτε πως n λογοτεχνία µπορεί να αλλάξει 
και τον κόσµο π µόνο εµάς; 

Ενα Βιβλίο που σου αρέσει Βαθιά σε κάνει άλλον 
άνθρωπο διότι n άποψή του για τον κόσµο γίνεται 
και δική σου. Εάν υπάρξει αυτή n εκρηκτική ταύτιση, 

τότε πράγµατι µπορούµε να πούµε ότι ένα 
µυθιστόρηµα λ.χ. αλλάζει τον κόσµο επιδρώνταε 
πάνω στο άτοµο. Οµωε έχουν υπάρξει και κάποιεε 
σπάνιεε περιπτώσε» µυθιστορηµάτων που επέδρασαν 

σε ολόκληρεε κοινωνίεε. Η «Καλύβα του 
µπαρµπα-θωµά» π.χ. είχε τόσο µεγάλο αντίκτυπο 
στη διαµόρφωση των ιδεών σχετικά µε τη δουλεία, 
ώστε επηρέασε Βαθιά την ιστορία των Ηνωµένων 
Πολιτειών. Και σι «Σατανικοί στίχοι», στον βαθµό 
που προκάλεσαν µια πολεµική για την ελευθερία 
του λόγου που είναι ακόµη ενεργή. Είναι κι αυτή 
µια από tis γόνιµεε λεπουργίεε τπε λογοτεχνίαε: 
ότι πυροδοτεί συζπτήσε», αναδεικνύει επιχειρήµατα, 

προκαλεί πολεµικέε, ωθεί, µε άλλα λόγια, 
tous ανθρώπουε να ξανασκεφτούν τον κόσµο, την 
κοινωνία, την κοινότητα στην οποία ζουν ή και το 
σύστηµα των ιδεών που θεωρούν eos αυτονόητο. 
Αλλά σε ορισµένουε δεν αρέσει να αντιµετωπίζουν 
τέτοιεε προκλήσε». 
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