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Ξανακοιτώντας το μυθιστόρημα αποκρύφων (ή μυστηρίων) 

Σημείωμα: Ο πολλαπλασιασμός των μελετών γύρω από το «μυθιστόρημα αποκρύφων» στη 

διεθνή βιβλιογραφία έχει τροφοδοτήσει τον προβληματισμό γύρω από το διάσημο αυτό είδος 

αστικής πεζογραφίας στη δυτική λογοτεχνία του 19ου και των αρχών του 20ού αι. και έχει 

γονιμοποιήσει ερωτήματα σχετικά με την ποιητική του, τις πολλαπλές αναπροσαρμογές του 

στις διάφορες δυτικές λογοτεχνικές παραδόσεις, τη συνάρτησή του με την κουλτούρα των 

μαζικών μέσων επικοινωνίας (culture médiatique) όπως και τις διασυνδέσεις του με άλλα 

πεζογραφικά είδη (π.χ. αστυνομικό μυθιστόρημα). 

Τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν είναι τα εξής: 1) Κατά πόσο το 

μυθιστόρημα αποκρύφων αποτελεί «λαϊκό» ή και «παραλογοτεχνικό» είδος στη βάση μιας 

κοινωνιολογικής προσέγγισης της λογοτεχνίας, η οποία εξετάζει τα είδη των αναγνωστών που 

το διαβάζουν και τις ταυτότητες των συγγραφέων που το παράγουν. 2) Πώς προσαρμόζεται 

στα καθ’ ημάς η κεντρική θεματική του είδους που αφορά στη σύνδεση της πόλης με το 

αδιαφανές, το πολυδαίδαλο, και το κρυφό εκφράζοντας τις ανησυχίες που προκαλεί το 

νεωτερικό φαινόμενο. 3) Οι συνέχειες ανάμεσα στην τρομακτική «μεσαιωνική» αρχιτεκτονική 

του αστικού χώρου, τα αθέατα κοινωνικά πάθη (φτώχεια, πορνεία, έγκλημα, διαφθορά των 

οικονομικά και πολιτικά ισχυρών) και τα οικογενειακά μυστικά. 
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