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Ο Όσκαρ Ουάιλντ επέμενε πως για να κρίνεις ένα βιβλίο… δεν πρέπει να το έχεις 
διαβάσει. Διαφορετικά επηρεάζεσαι.  Δεν μπορώ να πω πως αυτό ισχύει για το βιβλίο 
της κ. Καρώνη  που μου έκανε την τιμή να μου επιτρέψει να το συνπαρουσιάσω μαζί 
με τους εκλεκτούς και διακεκριμένους φίλους που βρίσκονται δίπλα μου, σε ένα τόσο 
εκλεπτυσμένο και απαιτητικό κοινό όπως είστε εσείς. Για να είμαι λοιπόν ειλικρινής 
μαζί σας ξεκαθαρίζω απ την αρχή πως το βιβλίο της Τούλας Καρώνη «ΣΑΡΛ  ΑΖ-
ΝΑΒΟΥΡ, ο διαχρονικός τραγουδιστής»  σε προκαλεί να το διαβάσεις και σου κρα-
τάει το ενδιαφέρον μέχρι να το τελειώσεις. Κατά συνέπεια το διάβασα.  
          Νομίζω λοιπόν πως είμαι υποχρεωμένος να αιτιολογήσω γιατί ξεκίνησα τη πα-
ρουσίασή μου με αυτή τη δήλωση. Το θέμα που πραγματεύεται η κ. Καρώνη μας αγ-
γίζει όλους από πολλές πλευρές και από πολλά επίπεδα. Θα το κάνω πιο λιανά. Η πο-
ρεία του Γαλλικού τραγουδιού της περιόδου 50 – 70 επηρέασε τη μουσική παραγωγή 
σε ολόκληρο τον κόσμο και την Ελλάδα, παρακάτω θα προσπαθήσω να αποδείξω αυ-
τόν τον ισχυρισμό μου. Πριν προχωρήσω όμως σε ίσως βαρετές επιστημονικοφανείς  
θεωρίες,  επιτρέψτε μου να συγχαρώ τις εκδόσεις «ΔΡΟΜΩΝ» και τον εκδότη κ. Ζώη 
Μπερνάδο τόσο για το καλαίσθητο της έκδοσης όσο και για το επιχειρηματικό ρίσκο 
που αναλαμβάνει επιμένοντας στη ποιότητα πράγμα που γίνεται διαρκώς και πιο δυ-
σεύρετο στους χώρους μας.  
          Η επιλογή του Σαρλ Αζναβούρ κατ εξοχήν εκπροσώπου μιας εποχής και μιας 
σχολής, ως θέμα του βιβλίου της, πετυχαίνει σχεδόν άθελά της, να μας μεταφέρει στο 
κέντρο μιας μυθικής περιόδου, το μεταπολεμικό κοσμοπολίτικο Παρίσι. Είναι η επο-
χή που ακμάζουν ακόμα στις μπουάτ οι τροβαδούροι και οι ποιητές. Ο Κοκτώ, ο 
Πρεβέρ, η Ζουλιέτ Γκρεκό, η Εντιθ Πιάφ, ο Μπρασενς, ο Μπρελ. Ζει ακόμα ο Αντρέ 
Μπρετόν ο πάπας του υπερρεαλισμού… Στο κλίμα αυτό έρχεται να προστεθεί η προ-
σωπική μυθολογία του. Αρμενικής καταγωγής, η οικογένειά του από τη Ρωσία κατα-
φεύγει στη Κωνσταντινούπολη και μέσω Θεσσαλονίκης στο Παρίσι. Τι ράτσα δια-
σποράς κι αυτή; Σαν τους οβριούς και τους ρωμιούς γυρίζουν την οικουμένη και στή-
νουν παντού φωλιές. Περνάνε στη κουλτούρα των λαών ενσωματώνονται αλλά δεν 
αφομοιώνονται ποτέ. Πασίγνωστο το ρεμπέτικο τραγούδι του Ιάκωβου Μοντανάρη 
«ΑΡΜΕΝΑΚΙ»,  Αρμένισα και η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μαρίκα Νίνου.. Ισχυ-
ρό φυλετικό κύτταρο ισχύει απόλυτα το ρηθέν υπό του Πλάτωνος : Δεν είμαι Αθη-
ναίος, ούτε έλληνας είμαι πολίτης του κόσμου, κοσμοπολίτης.   
          Νάτο λοιπόν το πλαστικό μίγμα  που στάθηκε η μαγιά για να πλασθεί το φαι-
νόμενο που αργότερα θα χαρακτηρισθεί η μεγαλύτερη φωνή της Γαλλίας πριν εκτο-
πίσει από τα βάθρα τους τον Ελβις Πρίσλεϋ  και το Φράνκ Σινάτρα για να καταλάβει 
το θρόνο του βασιλιά του τραγουδιού. Να όμως και το μέγεθος με το οποίο έρχεται 
να αναμετρηθεί η δικιά μας Τούλα Καρώνη. Έχοντας στο ενεργητικό της τη πετυχη-
μένη μεταφορά στα Ελληνικά της ποίησης του Μπρελ (πάλι από τις εκδόσεις ΔΡΟ-
ΜΩΝ) θα οπλιστεί με μεθοδολογία και θα εξασκήσει την ευαισθησία της στο έπακρο 
για να μπορέσει να τιθασέψει το υλικό της. Έτσι τα βιογραφικά στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή της θα δέσουν αρμονικά με τις ένθετες φωτογραφίες για να καταλήξει, φα-
ντάζομαι με πολύ κόπο, να επιλέξει 25 από τα εκατοντάδες τραγούδια του Αζναβούρ 
και να τα αποδώσει στα Ελληνικά.  
          Έχω την εντύπωση πως φτάσαμε στο πιο λεπτό και δύσβατο σημείο της πα-
ρουσίασης μας. Ο Αζναβούρ ως στιχουργός χαρακτηρίζεται από το αναμφισβήτητο 
ταλέντο του που μεταφράζεται σε μια στιχουργική ευκολία που πολλές φορές παρεκ-



κλίνει από τους προκαθορισμένους κανόνες ακολουθώντας ρυθμικές νόρμες που μό-
νο η πολύπλοκη ερμηνευτική ιδιοσυστασία του ίδιου μπορεί να δώσει ερμηνεία ή οι 
ερμηνευτικές ικανότητες από καλλιτέχνες του τραγουδιού με ιδιαίτερο ψυχισμό όπως 
π.χ.  στο τραγούδι Une Enfant που το αναλαμβάνει η Εντίθ Πιάφ ή το τραγούδι Je 
Hais Les Dimanches που αναλαμβάνει την ερμηνεία του ένας άλλος μύθος η Ζουλιέτ 
Γκρεκό.  
          Πέρα και πάνω από τη τεχνική του στίχου υπάρχει και η θεματολογία των τρα-
γουδιών του που είναι ένα διαρκές παιχνίδι ανάμεσα σε λόγια κατασκευάσματα και 
αδρές εικόνες τραβηγμένες κατευθείαν από τη ζωή. Αυτή συνύπαρξη μέσα στο τρα-
γούδι επιτυγχάνει μόνο και μόνο χάρη στο αναμφισβήτητο ταλέντο του Αζναβούρ. 
Όμως και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι έχουν καταπιαστεί με μεταφράσεις, αυτό που 
στέκει σε μια γλώσσα δεν σημαίνει πως μπορεί να στέκει και σε μια άλλη και ακόμα 
περισσότερο πως μπορεί να δημιουργήσει αισθητικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη δυ-
σκολία η Τούλα Καρώνη την ξεπερνάει. Ακολουθεί αβίαστα το στίχο και τον μετα-
φέρει στη γλώσσα μας σχεδόν κατά γράμμα παρεμβαίνοντας μόνο όταν το απαιτεί η 
διαφορά της δομής των δύο γλωσσών.  Η αβίαστη μεταγραφή των τραγουδιών μου 
έκανε εντύπωση γιαυτό και δεν σας κρύβω αναζήτησα και βρήκα τα λόγια των τρα-
γουδιών. Τα παρέβαλα στην ελληνική μετάφραση και πιστέψτε με αναγκάστηκα να 
υποκλιθώ στην δεξιοτεχνία της μεταφράστριας. Όσες παρεμβάσεις διαπίστωσα ήταν 
δικαιολογημένες και εξυπηρετούσαν άριστα τις ανάγκες της προσαρμογής, εννοιολο-
γικά  αλλά και δομικά. Όσες παρεμβάσεις διαπίστωσα είχαν γίνει με απόλυτο σεβα-
σμό στο αρχικό κείμενο.  
          Είναι πολλοί μεταξύ των οποίων και αυτός ο Ελύτης που ισχυρίζονται πως η 
ποίηση δεν μεταφράζεται. Τις δικές του μεταφράσεις ο ποιητής του Αιγαίου τις ονο-
μάζει -μεταγραφές- και τους δίνει τίτλο όταν τις εκδίδει "δεύτερη γραφή" . Η Καρώνη 
ξεπερνά τον ελοχεύοντα κίνδυνο αβρόχοις ποσί.  Μεταφράζει και η μετάφραση της 
δεν είναι δεύτερη γραφή είναι ο ΑΖΝΑΒΟΥΡ. Ο ελληνόφωνος ακροατής δεν έχει 
παρά να κλείσει τα μάτια του, να βάλεις το τραγούδι να παίζει και την ώρα που όλοι 
οι χυμοί της ερμηνείας θα έχουν αναβλύσει και με τη γαλιάντρα φωνή του Αρμένη να 
λειτουργεί ως ισοτοπιστής συναισθημάτων τότε και μόνο τότε ας ακολουθήσει τη με-
τάφραση. Θα νοιώσει ένα επιπλέον εξαιρετικό αίσθημα καθώς θα κατανοεί τα λόγια. 
Ένα αίσθημα που του το στερούσε η διαφορετικότητα της γλώσσας.  
          Η εργασία που αναλάβαμε να κάνουμε σήμερα είναι άχαρη. Χάρη οικονομίας 
δεν θέλουμε να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο του Σάρλ Αζναβούρ. Άλλωστε αυ-
τό το κάνει το βιβλίο που παρουσιάζουμε και το κάνει τόσο καλά ώστε να μη χρειά-
ζεται τη δική μας διαμεσολάβηση. Εμείς κρίνουμε την λειτουργικότητα του έργου της 
Καρώνη και κατά συνέπεια η θεματολογία μας είναι περιορισμένη. Ωστόσο θα ήταν 
παράλειψη να μη προσδιορίσουμε τη θέση της στιχουργικής στη ποίηση. Έχω την 
αίσθηση πως κάποιοι όταν μιλούν για στίχους τραγουδιών πιστεύουν πως πρόκειται 
για ένα είδος τέχνης που προσομοιάζει στη ποίηση αλλά που είναι κατά τι κατώτερο 
απ΄ αυτή. Αν είχαμε το χρόνο και την υπομονή να θεωρητικολογήσουμε επί αυτού 
σίγουρα θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ισχυρά επιχειρήματα υποστηρίζοντας τη 
μια ή την άλλη άποψη. Στα χωροχρονικά όρια αυτής της παρουσίασης εμείς θα περι-
οριστούμε να επισημάνουμε πως η στιχουργία δεν είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη 
της ποίησης. Είναι ποίηση. Είδος ποίησης. Μπορεί, αλλά ποίηση και ο Αζναβουρ ως 
στιχουργός επαξίως θα διεκδικούσε μια θέση ανάμεσα στους ποιητές του κόσμου. Με 
αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουμε και τη φιλολογική αξία του εγχειρήματος της Τού-
λας Καρώνη. Η μεταφράστρια αποδίδει ποίηση και το κάνει καλά, προκλητικά καλά 
τηρώντας με ευλάβεια όλους τους κανόνες μιας επιστημονικής δουλειάς που προδί-
δουν τις φιλολογικές γνώσεις του μεταφραστή και παραβιάζοντας τους κανόνες εκεί 



που το απαιτεί η περίσταση πράγμα που αναδεικνύει τη κλάση του τεχνίτη, του μά-
στορα. Δημιουργός δεν είναι ο επαΐων, ο γνώστης αλλά αυτός που αυγατίζει τη γνώ-
ση, αυτός που θεσπίζει τους δικούς του κανόνες που να στέκουν λογικά και να εξυ-
πηρετούν την ανάγκη.  
          Κυρίες και κύριοι, υπομονετικοί ακροατές έχω την αίσθηση πως σας κούρασα 
και φοβάμαι πως κάποιοι από σας θα μου προσάψουν τη κατηγορία πως ήρθα εδώ 
προκειμένου να απαγγείλω ένα "Καρώνης εγκώμιο".  Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή 
τη παρουσίαση απολογούμενος σε αυτή την υποθετική κατηγορία. Ομολογώ λοιπόν 
το αμάρτημά μου, παρουσιάστηκα ενώπιόν σας  αποφασισμένος να πλέξω ένα εγκώ-
μιο για το βιβλίο ΣΑΡΛ ΑΖΝΑΒΟΥΡ ο διαχρονικός τραγουδιστής. Ομολογώντας το 
έγκλημα δεν σημαίνει πως αναλαμβάνω και την ευθύνη του. Αποκλειστικός υπεύθυ-
νος είναι το ίδιο το βιβλίο γιαυτό και σας καλώ πριν εκδώσετε την ετυμηγορία σας να 
το διαβάσετε. Πιστεύω πως όλοι θα κερδίσουμε απ αυτό, η ποίηση, το τραγούδι και 
πάνω απ όλους ο εκδότης όχι για να γίνει πλουσιότερος αλλά για να του αποδείξουμε 
πως η κοινωνία μας δεν είναι και τόσο άμουση και πως είναι πρόθυμη να του δώσει 
τη δυνατότητα να προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες εκδόσεις. Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
 

Νίκος Χειλαδάκης 
Λογοτέχνης 


