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Νίκηοε τον φόβο τπε εκτέλεσήε του απόtous φανατικούε
ισλαµιοτέε και τώρα το µόνο που φοβάται είναι µππωεγράψει ένα
κακό Βιβλίο!To καινούργιο του πάντωεαυτοβιογραφικό χρονικό
έχει κάνει πάταγο.Με αφορµή αυτό, ο διάαηµοε συγγραφέαε
µίλησε στα «ΝΕΑ» και στη M i κ έλα Χαρτουλάρη αυνδέονταε
την επικαιρότηταµε τη δύναµη Tns λογοτεχλ/ias
ιστεύω ακράδαντα no>sn τέχνη - τουλάχιστον
το είδσε Tns τέχνηε πουανέκαθεν µε κέντριζε
- ασκείται στην κόψη και όχι crmµέση, όχι στο
ασφαλέε κέντρο. Εάν θέλειβδηλαδήνα κάνειε
κάτι καινούργιοκαι ενδιαφέρον, οφείλειε να φτάσειε στα όρια και
να τα οηρώξεκ npos τα έξω - πράγµαριψοκίνδυνοφυσικά,αφού
Γτηγαίνονταεσταάκρα, µηορείεκαινα πέσεκ.Εγώπάντα»δεν µπήκα
ποτέστον πειρασµόνα γράψωκάτι ασφαλε»».
Ο Σαλµάν Ρούσνησου µιλάει και σε npooexa κάτω απότα Βαριά
του βλέφαρα, «σανγεράκι που κοπάζει µέσα από Βενετσιάνικε^
περοτδεε»,όπωελέει και ο φίλοβτου ΜάρτινBpis. Η φωνήτου είναι
φωνήβαρύτονουκαι παρότιέχει τη φήµηυπεροπτικού
καιαλαζονικού
συγγραφέα,σε εντυΓίακτιάζει µε τον φιλικό του τόνο και µε αυτό το
«νοµίζω»πουΒάζειµπροστάαπόκάθε του άποψη.Aesκαι θέλει να
υπενθυµίζειδιαρκώεon τον ενδιαφέρεινα ξυπνήσει usαµφι&ολίεε
µαε-ότιο συγγραφικόετου oroxosείναι«τοσνα'πωτο
νσπει,v"αρχίσει
τον καΒγά,τον κόσµονα διαµ^χρώσει,τον ύπνοτου να ταράξει».Ο
ιδιοεδηλαδήoroxos µε του ποιητήΒάαλorous«Σατανικούβ
στίχουε»
(εκδ. Ψuxoyios,µτφ. Π. Μπαµπασάκηε)
- το µυθιστόρηµατου που
πυροδότησετο 1989 έναν απόtous πλέονBiaiousκαι µακρόχρονους
πολέµουεενάντια στον αυτοιρχκτµό,υπέρTns ελευθερίαε Tns
έκφραοτβ και Tns δηµοκροτπκήε
διαδικασίαβ.
Καθήοαµε αντικριστάστην υπόγ&ααίθουσασυσκέψεωντου πανίσχυρου
ατζέντη του Αντριου Ουάιλι. Εκεί έκανε έναν µαραθώνιο
συνεντεύξεωνµε ξένα έντυπαγια να υποστηρίξειτο ne αυτοβιογραφικό
απόόλα τα Βιβλίατου, τον «ΤζόζεφΑντον»,όπουξεφλουδίζει
το κρεµµύδιTns ζωήε του, Tns καρδιάετου (ακόµηκαι τη νύχταTns
απιση'αετου µαζί µε την κόρητού Τζακ Λανγκ)και τωνσκέψεώντου
cm διάρκειαTns ακοσαετίσε1989-2009.Απότη στιγµήδηλαδήπου
ο φετφάε του θεοκρατικούηγέτητου ΙράνΑγιατολάχΧοµεϊνί(και n
κατοπινήςινανέωσήτου)τον µετέτρεψεσε «νεκρόµε αναστολή»και
τον υποχρέωσενα κρύβεταιµε το κωδικόόνοµαΤζόζεφΑντονµέχρι
τη στιγµή πουξαναπήρεστα χέρια του τπ ζωή του. Η ουζήτησήpas
ξέφυγε όµωε απότα όρια του Βιβλίουτου και εισέβαλεστηνεπικαιρότητα,
επειδήο Ρούσνη,eosιστορικόετωνιδεών,δεν µπορείνα µη
σχολίαζατην εποχήτου.
Στο ΒιΒλίοτου, πάντα»,απότα πρώταπράγµαταπουσηµειώνειείναι
n ιστορίατου ονόµστόετου. To διάλεξε ο άθεοε πατέραετου Avis,
σγγλοτραφήεδικηγόροεαπόαρχοντικήγενιά,cosσυµβολικόγια την
TnsouyxpovnsΙνδίαενα στραφείnposτονορθολογισµό.
αναγκαιότητα
Παραπέµπαστον θαυµασµότου για τον ΙµπνΡουσντ,γνωστότερο
(os ΑΒερρόη,τον ισπανο-άραΒα
φιλόσοφοτου 12ουαιώνα απότην
ΚόρδοΒα,δικαστήTnsΣεΒίλλΓΒ,
πουυπήρξεκορυφαιοβµεταφραοτήε
και σχολιαοτήβτου Αριστοτέλη.Οτανξέσπασεn ισλαµικήκαταιγίδα,
ο Avis είχε µόλιε πεθάνει,αλλά ο Σαλµάνσκέφτηκε: «Τουλάχιστον
πηγαίνωσ' αυτήτη µάχηέχονταετο σωστόεπίθετο».
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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

κακή φόρµα. Πρέπεινα ξαναβρείε τον δρόµο npos την τέχνη σου. χρειαζότανδυναµικήαντίδραση.Καιείµαιτυχερόβπουπλαισιώθηκα
Κι εµένα αυτό πουµε ξαναέβαλεπάνωcrmοέλα ήτανο «Χαρούνογπ απόανθρώπουεσι οποίοιµε Βοήθησαννα διαµορφώσωµια καµπάνια
θάλασσατωνπαραµυθιών»
- ένα βιβλίογια παιδιάπουκυκλοφόρησε που σταδιακά κατάφερε να επηρεάσειτη στάσητων πολιτικώνκαι
το 1990,απευθυνότανστονδεκάχρονοτότε γιο µου Ζαφάρ και έχει
να µετατρέψειτην απάθειάτουε σε δράση.Η βρετανικήκυβέρνηση
διέκοψε τιε διπλωµατικέεσχέσειεTns µε το Ιράν και άσκησε πίεση
γίνει
«λονγκ
σέλερ».
Πριν
αη'
αυτό
n
πνευµατική
µου
διάθεση
ήταν
Και ΒέΒαια.Κι ακόµη το νιώθωώε έναν Βαθµό,όπουκι αν Βρίσκοµαι.
για
να γίνει µία συνάντησηµε τον αµερικανόπρόεδρο.Και ο Τζορτζ
πολύ
κλονιοµένη.
Ηξερα
ότι
πολλοί
µε
παρακολουθούσαν
µήπωε
Οµωεδεν αισθάνοµαιπιατην ετερότητάµου ωε εµπόδιο.Οταν
Στεφανόπουλοε
τον έπεισετελικά να προχωρήσεισε µια συµβολική
ξαναπροκαλέσω
φασαρίεε
και
άλλοι
περίµεναν
να
µε
δουν
ανίκανο
βρίσκοµαιλ.χ. στηνΙνδία,σε µια χώραπουτην καταλαβαίνω,παρότι
έχωφίλουε,µιλάωτη γλώσσακαι κινούµαιάνετα,δεν νιώθω«στοσπίτι να ξαναγράψωκαλά. Ενιωθαπωεείχα διαψευσθείκαι το γράψιµο χειρονοµίαυποοτπριξηε.Ετσισυναντηθήκαµεµε τον Κλίντον
µου».To ίδιο µουσυµβαίνεικαι στο Λονδίνοή στη Νέα Υόρκη, όπου αυτού του Βιβλίουµού ξαναθύµισετην ευφορία πουυπάρχειµέσα
Κερδίσατε από τα 33 σας την αναγνώριση της κρηΊΚής και της
είναιοι κατοικίεεµου. Είχαπάντοτετην αίσθηοπ- κάτι πολύκαλόγια στηλογοτεχνία.Σ' αυτήντηντόσοδύσκοληπερίοδογια µέναέγραψα
αγοράς. Μήπως όµως αυτό είναι δίκοπο µαχαίρι; Μήπως από
έναν συγγραφέα- πωεήµουνταυτόχροναµέοα και έξω. Καινοµίζω το πιοχαρούµενοΒιβλίοµου, οπότεστο µυθιστόρηµα«Οτελευταίµυθιστόρηµα σε µυθιστόρηµα γίνεστε λιγότερο ριζοσπαστικός;
os στεναγµόε του Μαυριτανού»
ότι αυτήn διπλήπροοπτική
είναικάτιαναγκαίοcrmλογοτεχνία.Πρέπει
(αναφέρεταιστηνπερίοδοτπε Αυτό θα µου προκαλούσεκατάθλιψη!
να είσαιµέσα, µε την έννοιανα κατοικείεστηνυποκειµενικότητα
των
αποικιοκρατίαε στην Ινδία)
tous
ηρώωνσου για να γράφειε για ηε ζωέε
αποδίδονταετο πωε
Ας µην ξεχνάµε ότι ανήκετε σε µια λογοτεχνική
ελίτ.
ήµουν πάλι ο εαυτόε µου.
συτο/'αισθάνονται.
Αλλά πρέπεινα είσαι και απέξω,ώστενα κοιτάζειε
Παρασηµοφορηθήκατε ano τη γαλλική κυβέρνηση, χριστήκατε
Η επιτυχία του πέρασε το
αυτά τα πράγµατααπόαντικειµενικήσκοπιά.Οπωελέει έναε
ιππότης από τη Βασίλισσα της Βρετανίας, γίνατε δεκτός στην
µήνυµα
ότι δεν είχα καταστραφεί
χαρακτήραεστο µυθιστόρηµαµου «Ο κόσµοε κάτω απότα πόδια
αµερικανική Ακαδηµία Γραµµάτων και Τεχνών, συνοµιλείτε µε
απότον εκφοβισµό
τπε»,«οµοναδικόετρόποεγια να oas ολόκληρητην εικόνα είναι να
το κατεστηµένο του καιρού µας, το κοινό πληρώνει εισπήριο
των ισλαµιστών.
βγειε απότο κάδρο».
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»;

IΟλα

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

ΓκαµπριέΑ Γκαρσία Μάρκετ έκανε στον Ρούσντι την
µεγαλύτερη φιλοφρόνηση: «Από onous tous συγγραφείε
Εγώδεν έκανα λογοτεχνικέεσπουδέεόπωεπολλοίσυγγραφείε,
αλλά σπούδασαστο Κέµπριτζ Ιστορία. Ηταν
εκτόβ τπε ισπανική^ γλώσσας, οι δύο που προσπαθώ
µια εµπειρίαπουνοµίζω πωεεπηρέασεκαθοριστικάτο
είδοε του λογοτέχνηπουέγινα.To κλειδί είναι n ιστορική να παρακολουθώ είναι ο Τζ. M. Κούτσι κι εσύ»

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

∆εν αναγνωρίζωκαθόλουτον εαυτό µουσε αυτήντην
περιγραφήκαι δεν θα ήθελα σε καµία περίπτωσηνα
ανήκωστο κατεστηµένο.Συνοµιλώµε τον κόσµογύρω
µουόπωετο έκαναανέκαθεν.Αλλάδεν χρειάζεταιαυτό
να γίνεταιπάνταµε τον τρόποτου πολιτικούµυθιοτορήµατοε.
Ο «Σαλιµάρο κλόουν»(2005)πουαναφέρεταιστο
µέθοδοε πουεξετάζει ntosεντάσσονταιοι ατοµικέεζωέε
Κασµίρ,στηντροµοκρατίακ.λπ.ήτανευθέωε πολιτικό
στα συµφραζόµενατπε κάθε εποχήε.Είτελοιπόνµιλάω
Of πολιτικοί, πάντως, δεν φαίνεται να σας συµπαραστάθηκαν
µυθιστόρηµα,αλλά και n «Γητεύτρατπε Φλωρεντίαε»(2008),που
για την ανεξαρτησίατπε Ινδίαε (σ.σ.στα «Παιδιάτου µεσονυκτίου»)
και πολύ...
διαδραµατίζεταιστον 16° αιώνα και αντιπαραβάλλειτην ανατολική
είτε για την Αναγέννηση(στη«ΓητεύτρατπεΦλωρεντίαε»),αυτό που
Ητανλίγο...αργοί,για νατο πούµεευγενικά.Η βρετανικήκυβέρνηση µε τη δυτική κουλτούρα,θίγει ζητήµατα επίκαιρα,όπωεn εξουσία.
µε ενδιαφέρει είναι να δω σε ποιονβαθµό µπορούµεωε άτοµα να
διαµορφώσουµεαυτό το ευρύτεροπλαίσιοκαι σε ποιονΒαθµόείµαστε τπεΘάτσερκαι έπειτατου Μέιτζορ πρόσφερεκατ' αρχήνπροστασία ∆εν νοµίζω ότι αυτό µε κάνει mo συντηρητικόή ελιτίστα!Τα χρόνια
καιm διατήρησε- πράγµασηµαντικό.Ωστόσο,νοµίζωπωεβρισκόταν περνάνεφυσικά και δεν είµαι ο i5ios πουήµουν.Αρχισανα γράφω
ανίσχυροι.Η Ιστορίαπουαγάπησαείναι εκείνη πουεξερευνά το
σε
µια σύγχυσηγια το πώεθα έπρεπενα προχωρήσει.Εάν δηλαδή τα «Παιδιάτου µεσονυκτίου»στα 28 µου και τώρα είµαι 65 χρονών.
µεγάλοθέµα τπε σχέσηετου ατόµου µε την κοινωνία- και αυτό µε
ήτανκαλύτερονα κρατήσειχαµηλούετόνουεκαι να αφήσειτην κατάσταση
Αλλάεξακολουθώνα είµαιπερήφανοεγια τον νεαρό εαυτό µου.∆εν
ενδιαφέρεικι εµένα ωε συγγραφέα.
να εκτονωθείµόνηTns ή εάν χρειαζόταννα αναλάβειπολιτική έχει αλλάξει n κοσµοθεωρίαµου, όµωε έχουν πολλαπλασιαστεί
οι
Πώς επηρέασαν m δηµιουργικότητα σας ο περιορισµός της
δράση και να συγκρουστείµε την ιρανική ηγεσία.Σε πρώτηφάση, εµπειρίεεTns ζωήε µου.Ζώνταεπιαστη Βρετανίακαι τιε ΗΠΑάρχισα
ελευθερίας κινήσεων, n επικρεµάµενη απειλή του θανάτου;
σι Βρετανοί ήταν απρόθυµοικαι επέλεξαν το πρώτο,πράγµαπου να ενδιαφέροµαιπερισσότερογια το πώεοι διαφορετικέεκουλτούρεε
Πέρασαν επτά χρόνια από τον φετφά µέχρι να εκδοθεί το
θεωρώπωεήτανλάθοε. Καιχρειάστηκενα περάσουνµερικάχρόνια συναντώνταικαι τι γίνεται(καλόή κακό)όταν συγκρούονται.Αυτόωε
επόµενο µυθιστόρηµα σας. Νιώθατε τσακισµένος;
µέχρινα πεισθείόχι µονάχατο βρετανικόαλλά και το ευρωπαϊκόκαι θέµα δεν το θεωρώλιγότεροαιχµηρό.
το
αµερικανικόπολιτικόκατεστηµένοότι αυτό ήταν ένα ζήτηµα που
Οχι. ∆εν µπορείενα γράψε» ένα καλό µυθιστόρηµαεάν είσαι σε
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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

Η ταυτότητάµας

είναι «πληθυντική». Αυτό δεν

µουσουλµανικήεκοινότηταε.Στην πράξηλοιπόν,
παράτα βίαια επεισόδιαπουείδαµε τα τελευταία
σας στον «Τζόζεφ Αντον»;
συγκρούσεων
της µετααποικιακής
χρόνια,n κατάστασησε τούτητη χώραείναι καλύτερη
εποχής.
αη' ό,τι ήταν.Αλλάκαι crmΝέα ΥόρκηΒλέπω Ο Σάήµαν Ρούοντι
Ναι,διότιn λογοτεχνίαµάε δίδασκεανέκαθενότι n
Η µητέρα του και n
κάτι
αντίστοιχο.
Μετάτην 111Σεπτεµβρίουυπήρξε έχει φανατικούς
ταυτότηταµαε δεν είναι µονοσήµαντη.
∆εν είµαστε
µεγάλη του αδελφή
βέβαια
ένα
πισωγύρισµα,
όχι µόνο εναντίον των αναγνώστη στην
µονάχαµουσουλµάνοι,
µονάχαχριστιανοίή µονάχα
µετανάστευσαν
από
άθεοι. Είµαστεκαι χοντροίή αδύνατοι,κι ο καθέvas µουσουλµάνωναλλο και εναντίον οποιουδήποτε ΕΑΑόδα όµως
την Ινδία στο Πακιστάν
έδειχνε... πιοσκούροε, ανεξάρτητααπότο αν
Sev είναι ακόµη
µαε θα µπορούσενα δώσει 20-30 ορισµούε
n περίοδοεδεν κράτησε
κι εκείνος
έφτασε στη
ήταν
ΑραΒαε.
Οµωε
αυτή
ποπό γνωστόε
για τον εαυτό του πουνα είναι όλοι ειλικρινείεκαι
Βρετανία
στα 14 του.
σηµαντικοίγια τον αυτοπροσδιορισµό
µαε.Οσοπιο πάραπολύ.Και αν εξαιρέσουµεκάποιακοµµάτια στο ευρύτερο
Tns αµερικανικήε∆εξιάε πουέχουνµια απολύτωε κοινό. Από m
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έδαφοε µε τουε άλλουε ανθρώπουε.Μπορείνα
ooous είναι λίγο... καφεηοί.
απέναντι στην «εσωτερική
και ra δεκατρία
έχειε διαφορετικήθρησκεία,αλλάνα υποστήριζε»
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λογοτεχνικά
την ίδια ποδοσφαιρικήοµάδα κ.ο.κ. Βλέπονταε
Στην Ευρώπη τα πράγµατα είναι χειρότερα
έργα του - eweo
τον κόσµο µέσα από τα µάτια των λογοτεχνών,
και υπάρχει µια ανησυχητική
άνοδος
της
µυθιστορήµατα µε
καταλαβαίνετεότι έχειε πολλάκοινά µε πολύδιαφορεηκούε
Ακροδεξιάς
µε εκδηλώσεις
βίας απέναντι σε
πλέον πρόσφατη
ανθρώπουε.Αντίθετα,n πολιτικήTns
µετανάστες. Πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς;
τη «Γητεύτρα njs
δηµόσιαεζωήε µάε σπρώχνεισε έναν όλο και πιο
στενό,σχηµατικό,στερεοτυπικόπροσδιορισµό
του ∆εν µπορείενα δείχνε»ανοχήσε εκείνουεοι οποίοι Φλωρεντίαε»,
εαυτού µαε, πράγµαπουαυξάνειτιs πιθανότητεε είναι έτοιµοινα καταστρέψουντην κουλτούρακαι βιβλία για παιδιά
τουε θεσµούε πουυποστηρίζουντην ανοχή. Στη και το καινούργιο
να συγκρουστούµεµε τουε άλλουε.
Γερµανίαοι νεοναζίθέλουννα κερδίσουνσηεεκλογέε αυτοβιογραφικό
Οι «Σατανικοί στίχοι», το µυθιστόρηµα
από το
για να καταργήσουνηε εκλογέε.Στη Γαλλίαn
έργο του «Τζόζεφ
οποίο όλα ξεκίνησαν,
εστιάζει σε ζητήµατα
Ακροδεξιάµεταµφιέζεταιγια να πάρειτην εξουσία Αντον» που έχουν
ταυτότητας και αφοµοίωσης
των µεταναστών
πουλήσει συνολικά
και να βόλει φρένο στην πολτπκήανοχή προεηε
και κατά κάποιον τρόπο προβλέπει ένα ναυάγιο
µειονότητεε.∆εν γνωρίζωπολλάγια την ελληνική 50.000 αντίτυπα
της πολυπολπισµικής
κοινωνίας.
Κάπ
κατάσταση,αλλά είναι δεδοµένοότι n άνοδοετπε
τέτοιο δεν παρακολουθούµε
σήµερα;
Ακροδεξιάε προέρχεται σε µεγάλο Βαθµό από
την αντιπάθειαγια τουε «άλλουε»πουζουν ανάµεσά
Οχιπαντού.Στα µέσατου '80, ότανέγραφατο µυθιστόρηµα
µαε. Αυτό είναι ένα γενικότεροζήτηµα που
εδώστηνΑγγλία,κυριαρχούσεn εθνική
στονδυτικόκόσµο:πώεµπορείε
και φυλετικήέντασηκαι πιστεύωπωετο Βιβλίοµου αντιµετωπίζουµε
απαντάσε εκείνη την ηλεκτρισµένηκατάσταση. να προασπίσειεµια ανοιχτήκοινωνία.Η δηµόσια
Οµωεσήµερα,πουέχουνπεράσειτριάνταχρόνια, συζήτηση,n διάστασητωναπόψεων,n διαφωνία,n
είναιn καρδιάµιαεελεύθερηεκοτνωνίαε.
n ένταση µεταξύτων διάφορωνκοινοτήτωνείναι αµφισβήτηση
Η ίδιαn µορφήτπεδηµοκρατίαε,n ίδιαn µορφή
πολύχαµηλότερηκαιτο ίδιο ισχύειόσοναφοράτο
Αυτόδεν µπορείε
ριζοσπαστικόΙσλάµ,πουέτσι κι αλλιώε,όπωεόλοι Tns ελευθερίαεαπαιτούνκρτπκή.
tis
εδώξέρουν,είναιµιαπολύµικρήυποκατηγορία
τπε να το σταµατήσειε.Πρέπειοµωενα σταµστήσειε

διακρίσειεκαι ηε εηιθέσειεενάντιασε ανθρώπουε
και κοτνότητεεστηβάσητπεδιαφορεηκότητάεtous
και των διαφορετικών τουε πιστεύω.Αλλά αυτό
διαρκοί»το ξεχνάµε. Και µερικέε φορέε ακούµε
φιλελεύθερεε προοδευηκέε φωνέε να υποστηρίζουν
πωεχρειάζεται να δείχνουµεµεγαλύτερο
«σεβασµό»προετ» απόψειεκαι ττεσυµπεριφορέε
τωνκοινοτήτωνπουαµφισβητούνται.
Εγώδιαφωνώ
ριζικά.∆ιότιαυτή n λογικήανοίγειτον δρόµο στην
ανοχήnpos εκείνο πουδεν είναι ανεκτό:προετον
αντισηµιτισµό,προετην οµοφοβία, npos τον νέο
ολοκληρωτισµό.Καιδεν κατευνάζει,αλλάεν τέλει
πυροδοτείτην κοινωνικήεχθρότητα.
θεωρείτε

πως n λογοτεχνία

και τον κόσµο

µπορεί να αλλάξει

π µόνο εµάς;

Ενα Βιβλίοπουσου αρέσει Βαθιάσε κάνει άλλον
άνθρωποδιότι n άποψήτου για τον κόσµογίνεται
και δική σου. Εάν υπάρξειαυτή n εκρηκτικήταύτιση,
τότε πράγµατιµπορούµενα πούµεότι ένα
µυθιστόρηµαλ.χ. αλλάζειτον κόσµο επιδρώνταε
πάνωστοάτοµο.Οµωεέχουν υπάρξεικαι κάποιεε
σπάνιεεπεριπτώσε»µυθιστορηµάτωνπου επέδρασαν
σε ολόκληρεε κοινωνίεε.Η «Καλύβατου
µπαρµπα-θωµά»
π.χ.είχε τόσο µεγάλοαντίκτυπο
στηδιαµόρφωσητων ιδεώνσχετικάµε τη δουλεία,
ώστεεπηρέασεΒαθιάτην ιστορίατων Ηνωµένων
Πολιτειών.Και σι «Σατανικοίστίχοι»,στον βαθµό
πουπροκάλεσανµια πολεµικήγια την ελευθερία
του λόγου πουείναι ακόµη ενεργή. Είναικι αυτή
µια απόtis γόνιµεε λεπουργίεετπε λογοτεχνίαε:
ότι πυροδοτείσυζπτήσε»,αναδεικνύει επιχειρήµατα,
προκαλείπολεµικέε,ωθεί, µε άλλα λόγια,
tous ανθρώπουενα ξανασκεφτούντον κόσµο,την
κοινωνία,την κοινότηταστηνοποίαζουν ή και το
σύστηµατων ιδεώνπουθεωρούνeosαυτονόητο.
Αλλάσε ορισµένουεδεν αρέσεινα αντιµετωπίζουν
τέτοιεε προκλήσε».

