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Δ
γαπάει το αστυνομικό μυθιστό
ρημα, γράφει διαρκώς (για) αυ
τό και κάθε τόσο μας βουτάει στα 
βαθιά νερά του λογοτεχνικού του 
ήρωα Μίλτου Οικονόμου. Στο νέο 
του μυθιστόρημα «Το μπλουζ της 
πεταλούδας» που κυκλοφορεί από τις εκ
δόσεις «Μεταίχμιο», κυριαρχούν η νουάρ 
ατμόσφαιρα στα κακόφημα στέκια της νύ

χτας και το μαύρο χιούμορ του αντιήρωα 
πρωταγωνιστή, ενώ οι μελαγχολικές νό
τες των μπλουζ συνοδεύουν την αφήγηση 
σαν μουσική υπόκρουση κινηματογραφι
κής ταινίας. Μιλήσαμε με τον Μάρκο Κρη
τικό για καταραμένους ήρωες και δολοφο
νικά κλισέ.

Αλκοόλ, τσιγάρα παντός είδους, ασπι
ρίνες για το χανγκόβερ, κυνισμός. Για
τί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα 
«κλισέ» του νουάρ και των καταραμέ
νων ηρώων; Είναι αυτή η εποχή κα
τάλληλη για ανάδειξη τέτοιων ηρώων 
με την «αστυνομία της ευαισθησίας» 
να καραδοκεί ολούθε;

Οι «καταραμένοι» λογοτεχνικοί ήρωες 
και το μυστήριο που περιβάλλει το σκοτει
νό παρελθόν τους ασκούσαν ανέκαθεν μια 
ιδιαίτερη γοητεία στον αναγνώστη. Στις μέ
ρες μας που βλέπουν συχνά το φως της δη
μοσιότητας περιστατικά αστυνομικής βίας 
και αυθαιρεσίας, οι αντιήρωες πρωταγωνι
στές που αντιστέκονται στους κατεστημέ
νους μηχανισμούς του συστήματος εκφρά
ζουν την αντίδραση του αναγνώστη στην 
όποιας μορφής καταπίεση υφίσταται και 
κερδίζουν τη συμπάθειά του.

Δώστε μας το μυστικό για να μπορούμε 
και εμείς οι ταλαιπωρημένοι αναγνώ
στες να μπαίνουμε σε σειρές βιβλίων 
με ήρωες αστυνομικούς και ντετέκτιβ, 
κυρίως, χωρίς να χρειαστεί να πιάνου
με το νήμα από την αρχή. Εσείς βρήκα
τε κόλπο λαμπρό με τις παρενθέσεις - 
παρουσιάσεις.

Επέλεξα ένα «κόλπο» που θυμίζει κινη
ματογραφικό voice over, καθώς παρουσι
άζει τους βασικούς ήρωες σε ξεχωριστές

ενότητες που παρεμβάλλονται στην πλοκή. 
Αυτό έγινε αφενός για να δώσω μια κινη
ματογραφική ποιότητα στην αφήγηση και 
αφετέρου για να παρουσιάσω εξαρχής ένα 
ολοκληρωμένο προφίλ των βασικών ηρώ
ων. Αν και τα βιβλία των σειρών με τους 
ίδιους πρωταγωνιστές είναι στη συντριπτι
κή τους πλειοψηφία αυτοτελή, ο αναγνώ
στης επιθυμεί να παρακολουθεί από την 
αρχή την εξέλιξη των ηρώων, αλλά και να 
κατανοεί πλήρως τις όποιες αναφορές σε 
πρόσωπα ή γεγονότα προγενέστερων βι
βλίων. Το περίεργο είναι ότι αυτό συμβαί
νει στις σύγχρονες σειρές μυθιστορημάτων. 
Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον αναγνώστη 
να αναζητά για παράδειγμα τη χρονική σει
ρά των βιβλίων της Αγκάθα Κρίστι, με πρω
ταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό. Το μυστι
κό πάντως είναι ένα και το κατέχει ο συγ
γραφέας: Πρέπει να γράφει κάθε μυθιστό
ρημα της σειράς απευθυνόμενος αποκλει
στικά σε έναν καινούργιο αναγνώστη του.

Το τράφικινγκ είναι ένα θέμα με το 
οποίο ασχολείστε στα «μπλουζ» και 
καλά κάνετε. Την ίδια ώρα διαβάζω 
άναυδος στις ειδήσεις την ιστορία με 
τον αστυνομικό που κρατούσε αιχμά
λωτη τη 19χρονη. Πόσο μπορεί η επι
νόηση να κάνει «θεραπευτικό μασάζ» 
στην πραγματικότητα;

Πολλές φορές η μυθοπλασία αντλεί τα θέ
ματά της από την επικαιρότητα. Στις περι
πτώσεις σοβαρών κοινωνικών θεμάτων, 
αυτού του είδους, ο ρόλος της είναι να ανα- 
δείξει το πρόβλημα, να αποκαλύψει άγνω
στες πτυχές του και να αφυπνίσει την κοι
νή γνώμη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για 
να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές 
και να επεξεργαστούν αποδοτικότερους 
τρόπους αντιμετώπισής του. Υπό αυτήν 
την έννοια η λογοτεχνία μπορεί να λειτουρ
γήσει θεραπευτικά στην πραγματικότητα.

θα σας δώσω μερικές ατάκες κλισέ περί 
αστυνομικής λογοτεχνίας και ανταπα
ντήστε όπως εσείς θέλετε και αγαπάτε 
(παρακαλώ, «δώστε πόνο!»).

«Ναι, μωρέ, αστυνομικό διαβάζω, για καλο
καίρι καλό είναι...»

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι προσφέ- 
ρεται για βιβλία ανάλαφρου ύφους, με έμ

φαση στο σασπένς που κρατούν αμείωτο 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη, χωρίς να 
απαιτούν την ιδιαίτερη προσήλωσή του. 
Αν όμως κάποιος νομίζει ότι η αστυνομι
κή λογοτεχνία περιλαμβάνει μόνο τα βιβλία 
που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστι
κά, έχει περιορισμένη γνώση του εύρους, 
της ποιότητας και της δυναμικής της.

«Καμπαρτίνα, αλκοόλ, τζαζ. Λένε ότι γρά
φουν νουάρ και αναμασούν τον Τσάντλερ και 
τον Χάμετ, εκατό χρόνια τώρα...»

Τα βασικά στερεότυπα του αμερικανικού 
hard-boiled (καταθλιπτικός ντετέκτιβ επιρ
ρεπής σε καταχρήσεις, μοιραίες γυναίκες, 
υπόκοσμος με ιδιότυπους ηθικούς κανό
νες, γενικευμένη διαφθορά κ.ά.), καθώς και 
η αξεπέραστη αισθητική του νουάρ έχουν 
αποκτήσει διαχρονικά χαρακτηριστικά και 
έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέ
λιξη του αστυνομικού μυθιστορήματος. 
Άρα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αναμασή- 
ματος ή αντιγραφής. Το ζητούμενο είναι ο 
συγγραφέας μέσα από το προσωπικό αφη
γηματικό ύφος του να τα εντάξει αρμονικά 
στις ειδικές συνθήκες της ιστορίας του και 
στις κοινωνικές παραμέτρους της εποχής 
στην οποία αυτή εξελίσσεται.

ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

το ΜΠΛΟΥΖ 
ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

NCOUMO

«Μα σε παρακαλώ... Βλέπεις ποτέ κά
ποιο αστυνομικό μυθιστόρημα υποψήφιο για 
Μπούκερ; Τι να μας πουν τώρα;»

Θα μπορούσες τότε να διαβάσεις τα αστυ
νομικά του Ζορζ Σιμενόν και του Γκράχαμ 
Γκριν που απασχόλησαν, δύο φορές ο κα
θένας, τις επιτροπές του Βραβείου Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, ή Ντοστογιέφσκι, Ντίκενς, 
Πεσσόα, Μπόρχες, Σεπουλβέδα, Έκο και 
πολλούς άλλους, μέσα από έναν μακρύ κα
τάλογο κορυφαίων συγγραφέων που τίμη
σαν με έργα τους την αστυνομική λογοτε
χνία. φ
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