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Ένας Μάρκες από το Ελ Σαλβαδόρ 

Γράφει ο Διονύσης Μαρίνος // 

  

 

«Το δωμάτιο στο βάθος του σπιτιού» του Χόρχε Γκαλάν, Εκδ. Ψυχογιός, σελ. 280 

  

Πενήντα χρόνια από την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Εκατό χρόνια μοναξιά», ενός έργου που ξεπερνάει την έννοια 

της saga και εκτείνεται σε όλο το φάσμα της κολομβιανής Ιστορίας, οι επίγονοι του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες συνεχίζουν να 

ποτίζουν τη θράκα που εκείνος άναψε πρώτος με τόσο θαυμαστό τρόπο. Αυτή η σπίθα έξοχου μαγικού ρεαλισμού είναι που 

αναζωπυρώνει και το μυθιστόρημα του Χόρχε Γκαλάν από τον Ελ Σαλβαδόρ , «Το δωμάτιο στο βάθος του σπιτιού». 

Κι εδώ έχουμε μια εξιστόρηση που ξεφεύγει από τον ορισμένο χρόνο και τόπο. Διαπερνάει γενιές, πρόσωπα και καταστάσεις (όπως 

συμβαίνει με την οικογένεια Μπουεντία) και ορίζει τις συντεταγμένες του μέσα από επάλληλες, αποκλίνουσες, επικαλυπτόμενες 

αφηγήσεις. Ιστορίες που ξεκινούν σε παρελθόντα χρόνο, έρχονται στο σήμερα με αφοπλιστική δύναμη. Οι λέξεις είναι το όχημα για να 

διατρέξουν οι ήρωες από την μια κατάσταση στην άλλη. Ο ένας αφηγητής δίνει τη σκυτάλη στον επόμενο και όλες μαζί οι διηγήσεις 

δημιουργούν έναν συνολικό καμβά πάνω στον οποίο ο καθένας μπορεί να εκθέσει τις δικές του συναισθηματικές και νοητικές 

προβολές. Η λαϊκότητα σε τέτοιου είδους αφηγήσεις είναι αναγκαία συνθήκη για να δώσουν στο μυθιστόρημα την επίγευση της 

αυθεντικότητας, αλλά και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο που ξεπερνάει την κλασικότροπη αφήγηση ή την περιορισμένη ισχύ ενός 

οικογενειακού δέντρου και να απλωθεί σε όλο το δάσος της παράδοσης της χώρας. 

Η Λατινική Αμερική έχει δώσει εξαίσια δείγματα λογοτεχνίας που χρησιμοποιεί τους μύθους, τους θρύλους και τις παραδόσεις. Η 

ανθρωπογεωγραφία αυτών των έργων είναι ωσαύτως θαυμαστή, καθώς μας παρουσιάζει φιγούρες σχεδόν εξωλεκτικές. Αίφνης, στο 

μυθιστόρημα του Γκαλάν εμφανίζονται γυναίκες μάγισσες και μαγεμένες που ό,τι κακό σκέφτονται γίνεται πράξη. Η γειτονιά της 

Καντελάριας γίνεται το θέατρο των δραμάτων της Μαγδαλένας που είναι η κεντρική φιγούρα του μυθιστορήματος, ενώ γύρω της ο 

θίασος των ανθρώπων περιστρέφεται σαν τα κλαδιά ενός πολυπλόκαμου οργανισμού που αναπνέει και πάλλεται. Σκοτεινές 

φυσιογνωμίες, στοιχειά του πάνω και του κάτω κόσμου, ιστορίες που ξεφεύγουν από την κανονικότητα έρχονται να ενωθούν με έναν 

ρευστό τρόπο. Τυπικά, αφηγητής ορίζεται ο εγγονός της Μαγδαλένας που με τη σειρά του γίνεται κοινωνός της οικογενειακής 

παράδοσης μέσω των αφηγήσεων που του προσφέρει η ίδια. Βέβαια, υπάρχει στιγμές που οι εναλλαγές προσώπων, καταστάσεων 

και χρόνων μετατοπίζουν και τον αφηγητή, αλλά κάτι τέτοιο είναι συγγνωστό σε ένα μυθιστόρημα πολλών «φωνών». Ο Γκαλάν στήνει 

ένα μεγάλο παραμύθι πλεγμένο από δεκάδες άλλα μικρότερα. Και όπως συμβαίνει στα παραμύθια τίποτα δεν είναι αληθινό, τίποτα 
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δεν είναι επινοημένο και όλα επιτρέπονται. Ο μαγικός ρεαλισμός έρχεται να συγκολλήσει όλα τούτα τα ετερόκλιτα κομμάτια και να τους 

δώσει τη δύναμη μιας αποκαλυπτικής εμπειρίας. 

  

 

  

Το σφρίγος της αγάπης συμπληρώσει την πατρική σκληρότητα. Οι κρυφές εκβολές του έρωτα ισορροπούν με το δράμα του μαζικού 

θανάτου των απογόνων της Μαγδαλένας. Μα, ακόμη κι αυτή η βία, που έρχεται από την ταραγμένη πολιτική ιστορία των χωρών της 

Λατινικής Αμερικής, εδώ αποκτά υπνωτιστικό χαρακτήρα και ουσιαστικά χάνει την αψιά εγγύτητα με το αίμα των αθώων. Ολο το 

μυθιστόρημα είναι ένας λυρικός μεταβολισμός και μια πρόσοψη οικίας από την οποία το μόνο σημείο που αξίζει κανείς να μείνει είναι 

το δωμάτιο στο βάθος του σπιτιού. Εκεί που η νύχτα δεν είναι μόνο νύχτα. Εκεί που όλα τα μαγικά στοιχεία αυτού του κόσμου (και 

όποιου άλλου) μαζεύονται για να πουν τις ιστορίες τους και να δράσουν εν πλήρη ελευθερία. Η Μαγδαλένα, λίγο πριν αφήσει τα 

εγκόσμια, καταθέτει ουσιαστικά τον ακριβό σπόρο στον εγγονό που κι αυτός με τη σειρά του θα πρέπει μετά από χρόνια να τον 

προσφέρει στον επόμενο κι εκείνος με τη σειρά του να πράξει αναλόγως. Κάπως έτσι διασώζεται όχι ο άνθρωπος που αφηγήθηκε 

(μένει σχεδόν αχρωμάτιστος, στην αφάνεια), αλλά το μέγα θαύμα του κόσμου που πάντα θα διαφεύγει από τις αισθήσεις μας και 

πάντα θα μεταπλάθεται σε κάτι ολότελα μαγικό όταν αυτές (οι αισθήσεις) θα λειτουργούν με διαύγεια εξωλογική. Ενας άνδρας που 

όλη τη ζωή του περπατάει και περπατάει και λίγο πριν το δικό του τέλος παντρεύεται μια νεαρή γυναίκα και κάνει μαζί της παιδιά. Ένα 

παιδί θαύμα που πρόκειται να περπατήσει επί των υδάτων, ως άλλος Ιησούς. Ένα κορίτσι που επαναστατεί έναντι της πατρικής 

εξουσίας, ανεβαίνει σε μια σχεδία και εξαφανίζεται στο βάθος του ωκεανού. Ένα μπουκάλι μέσα στο θάλασσα που φέρει ένα μήνυμα 

ουσίας. Μια γυναίκα που όταν φυσάει βοριάς νιώθει το κάλεσμα του φευγιού μέσα της. Τόσες, μα τόσες ιστορίες που δεν έχουν αρχή 

και τέλος, μα είναι διανοητικές μεταφράσεις, αναβλύσματα οραμάτων, μύθων και ονείρων. 

 

Χόρχε Γκαλάν 
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