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Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Επειδή δεν έχουν ακόμα εκπνεύσει οι γιορταστικές μέρες επιτρέψτε μου να 
ξεκινήσω με τα …κάλαντα. Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά  και τα λοιπά και τα λοιπά… Σ΄ 
αυτό το σπίτι πού 'ρθαμε πέτρα να μη ραΐσει και πολύ καλά θα κάνει η πέτρα γιατί 
αυτό το σπίτι πάλαι ερωτικό καταφύγιο της μεγάλης κυρίας του θεάτρου Μαρίκας 
Κοτοπούλη σήμερα εξακολουθεί να είναι καταφύγιο πολιτισμού για την πόλη μας. 
…κι ο νοικοκύρης του σπιτιού - του Μουσείου-: Ο Μιχάλης Ιερωνιμίδης, αυτό το 
στοιχειό που στοιχειώνει το ίδρυμα ώστε το πνεύμα να καταφεύγει εδώ και να 
νοιώθει σαν το σπίτι του. Εδώ οι καλοκυράδες κόρες της Μνημοσύνης βρίσκουν 
καταφύγιο όταν αποφασίζουν από Παρνασίδες να γίνουν Ατθίδες Καλή χρονιά και σε  
όλους εσάς που σε πείσμα των καιρών στηρίζετε με τη παρουσία σας ένα έργο 
πολιτισμού που πιστέψτε με πρέπει να στηριχτεί. 

Αφού τελειώσαμε τις επιδαψιλεύσεις θα ήθελα να πω δυο λόγια για το δικό μου 
ρόλο σήμερα εδώ. Ήρθα να υποστηρίξω την καθηγήτρια φιλολογίας, ποιήτρια, 
συγγραφέα, μεταφράστρια και πολλά άλλα την κ. Τούλα Καρώνη που με τιμάει με τη 
φιλία της και την ευχαριστώ γι’ αυτό. Σήμερα  παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο  
ελληνικό κοινό μια εργοβιογραφία του σπουδαίου Γάλλου τροβαδούρου Ζωρζ 
Μπρασσένς και 35 από τα πιο αντιπροσωπευτικά ποιήματα τραγούδια του. Η 
Καρώνη για όσους δεν το γνωρίζουν έχει αναλάβει μια σταυροφορία. Να μεταφέρει 
στη γλώσσα μας τους Γάλλους τροβαδούρους. Ξεκίνησε με τον Ζακ Μπρελ συνέχισε 
με τον Σάρλ Αζναβούρ έφτασε στον Ζωρζ Μπρασσένς και ελπίζω πως σύντομα θα 
είμαστε ξανά εδώ για να παρουσιάσουμε τον επόμενο τροβαδούρο της. Θα ήταν 
παράλειψη εάν δεν αναφέρω στο σημείο αυτό την συμβολή των εκδόσεων 
«ΔΡΟΜΩΝ» και του εκδότη κ. Ζώη Μπενάρδου που αναλαμβάνει το ρίσκο να 
εκδίδει  ποίηση ειδικά στην ποιητικά άνυδρη εποχή μας. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε ένα ισχυρό σοκ για την πολιτισμένη 
ανθρωπότητα. Οι διάφορες κοινωνιστικές θεωρίες μπήκαν σε αμφισβήτηση ενώ 
διάφορες θεωρίες περί προσώπου ήρθαν στο προσκήνιο. Οι Γερμανοί καθηγητές, οι 
Άγγλοι λογικιστές και οι Γάλλοι διανοούμενοι της διαφώτισης αποδείχτηκαν 
ανεπαρκές ανάχωμα της πορείας προς τη βαρβαρότητα. Ο εθνικοσοσιαλισμός και οι 
παραλλαγές του δε γεννήθηκαν από το μυαλό κάποιου παράφρονος Χίτλερ ή 
Μουσολίνι. Αυτοί υπήρξαν εκφραστές μιας εγγενούς αδυναμίας του ανθρώπινου 
όντος. Ο σκοτεινός Εφέσιος ξαναγινότανε επίκαιρος. "Κατ έριν τα πράγματα" ή όπως 
έχουμε συνηθίσει να το λέμε: "Πόλεμος πατήρ πάντων". 

Το τέλος του πολέμου ευαισθητοποίησε τους Ευρωπαίους που αναλογιζόμενοι  
τα έργα του πολέμου έδειξαν να μετανιώνουν. Οι διανοητές που το έργο τους 
ερευνούσε την ύπαρξη καθ αυτή ήρθαν στο προσκήνιο. Ο Μπερξόν άρχισε να 
συζητιέται σε διάφορους κύκλους και οι διανοούμενοι ένοιωσαν ενδιαφέρον για το 
έργο του Καμύ του Σαρτρ του Καστοριάδη του Λεγκ και των αντιψυχιάτρων. Στην 
τέχνη η ευαισθητοποιημένη αμφισβήτηση άρχισε να κερδίζει έδαφος. Ελυάρ, 
Πρεβέρ, Κοκτώ κλπ. Αυτές οι τάσσεις της διανόησης θα οδηγήσουν σε αυτό που λίγο 
αόριστα, λίγο "φλου" έχει καθιερωθεί να λέγεται "δεκαετία του 60" . Μια πορεία που 
περιλαμβάνει συγκρούσεις,  αντιεξουσιαστικά κινήματα, παθητικές διαμαρτυρίες 
όπως αυτή  των χίπις, αντιπολεμικές καρικατούρες αλλά και δυναμικές εξεγέρσεις με 
κορυφαίο γεγονός τον περίφημο Γαλλικό Μάη του 68.  



Μέσα σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον που άλλαξε την αντίληψή μας για τον 
κόσμο γεννήθηκε η τάση των Γάλλων τροβαδούρων  με πιο αξιοσημείωτο 
εκπρόσωπο έναν ιδιότυπο αναρχικό τραγουδοποιό πρώην βιομηχανικό εργάτη από 
την Σετ τον Ζορζ Μπρασένς, το φαινόμενο. Να λοιπόν με ποιο μέγεθος αναμετριέται 
η Καρώνη στη προσπάθεια της να τον παρουσιάσει στο Ελληνικό κοινό.  

Με το εγχείρημά της   η Καρώνη δεν έρχεται αντιμέτωπη μόνο με μια εποχή 
"μέγεθος εχούσης"  αλλά και με ένα πρόσωπο που από μόνο του αποτελεί μέγεθος. 
Έχει απέναντί της έναν παγκοσμίου φήμης  τραγουδοποιό ο οποίος αποποιείται αυτόν 
τον τίτλο και δηλώνει "ποιητής" θεωρώντας τα τραγούδια του "πάρεργο" Έναν τρόπο 
για να κερδίζει το ψωμί του, όπως ο ίδιος εξομολογείται σε συνέντευξη εκ βαθέων 
στον αδελφικό του φίλο ΑΝΤΡΕ ΣΕΒ το 1975.  Δύσκολο εγχείρημα όταν 
αντιμετωπίζεις μια τόσο εκζητημένη  ιδιοσυστασία που γίνεται ακόμα πιο δύσκολο 
αν σκεφτείς πως εκφράζεται σε μία γλώσσα μη προσεγγίσιμη ακόμα και για αυτούς 
που τα Γαλλικά είναι η μητρική τους γλώσσα.. Αυτό που δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ 
τα πράγματα είναι το ήθος του καλλιτέχνη. Ο G. B. είναι καλλιτέχνης με ιδεολογία 
και άποψη τόσο στη ζωή όσο  και στην τέχνη του που είναι προσαρμοσμένη στην 
ιδεολογία του. Να τι λέει στην ίδια συνέντευξη που αναφέραμε παραπάνω:  

  
Σ: - Στα νιάτα σου είχες προσεγγίσει τον αναρχισμό. Έγραφες μάλιστα στον 

«LIBERTA». Μίλησε μου γι' αυτό.  
Μ: -Α ναι, στον αναρχισμό ανακάλυψα πράγματα πού είχα μέσα μου και δεν 

ήξερα τι όνομα να τους δώσω. Έτσι όμως μου ζητάς να σου εξηγήσω τι πιστεύω για 
την ελευθερία, για τη μη καταπίεση. Για την ελευθερία όμως έχω μια πολύ αόριστη 
αντίληψη. Ξέρω μονάχα πώς όταν βλέπω την ελευθερία να απειλείται είτε σε μένα 
είτε σ' ένα φίλο μου είτε και σ ένα λαό, αυτό με σπρώχνει να γράψω. Η ελευθερία 
είναι κάτι αφηρημένο· εγώ μαζεύω το υλικό μου και φτιάχνω κάτι συγκεκριμένο. 
Αντιδρώ από ένστικτο….  

Πάντως, όταν γράφω ψάχνω μέσα μου πράγματα πού μου φαίνονταν πώς δεν 
ήταν δικά μου και πού όμως βγαίνουν από μέσα μου. Ίσως αυτό να 'ναι ή έμπνευση· 
όλοι είμαστε εσωτερικά πλούσιοι, αλλά μουγκοί πλούσιοι. Οι φίλοι και τα βιβλία 
είναι οι δυο μεγάλες μου πηγές. Αντί να λέω «δημιουργώ», θα 'πρεπε να λέω 
«αναδημιουργώ». Τίποτε δεν είναι απόλυτα δικό μας… 

Φεγγάρι ναι, σελήνη αστροναυτών όχι. Δε χωράνε όπως δε χωράνε το 
αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, το στυλό. Άλλωστε, αν θέλω να μιλήσω για το τεχνητό 
φως, δε θα πω ποτέ λάμπα, θα πω κερί, φανάρι... Η ζωή στις πολυκατοικίες ή η 
εργατική πάλη είναι πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν ξέρω να κάνω 
τραγούδια μ' αυτά τα θέματα... 

Τώρα με το δίκιο σας θα υποβάλλετε το εύλογο ερώτημα, τι έχουν να κάνουν όλα 
αυτά με την μετάφραση. Έχουν διότι ο Μπρασένς είναι κλίμα και όχι στίχοι που 
πρέπει να αποδοθούν σε άλλη γλώσσα. Αν δεν γίνει με επιτυχία η μεταφορά του 
κλίματος τότε η προσπάθεια είναι καταδικασμένη όσες γνώσεις ή ικανότητες κι αν 
διαθέτει ο μεταφραστής. Διαβάζοντας τους μεταφρασμένους στίχους σε 
αντιπαραβολή με τα Γαλλικά και ακούγοντας  ταυτόχρονα τα τραγούδια όπως 
εκφέρονται με την ιδιότυπη και περίφημη καθαρή φωνή του τραγουδοποιού είχα την 
εντύπωση πως η μεταφράστρια κατάφερνε να μεταδώσει το κλίμα και μάλιστα με 
επιτυχία τέτοια ώστε η ανάγνωση να μην έρχεται σε δυσαρμονία με τον «ηδυσμένο» 
λόγο του μεγάλου τροβαδούρου. Είναι κάτι που το συνιστώ ανεπιφύλαχτα να το 
επιχειρήσετε όσοι γνωρίζετε Γαλλικά.  

Η αρμονία που επιτυγχάνει η απόδοση της Καρώνη έχει να κάνει με το ότι η 
μεταφράστρια επέλεξε ένα δικό της στυλ  που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε 



μέθοδος αποστασιοποίησης. Η ελληνική απόδοση των στίχων περιορίζεται σε μια 
λιτή μεταφορά του νοήματος και δεν επιχειρεί να ακολουθήσει το γαλλικό στίχο σε 
τρόπο ώστε να ανταγωνίζεται την πολυμάθεια αλλά και την αρχιτεκτονική  ικανότητα 
του τραγουδοποιού να δομεί το στίχο την στιγμή μάλιστα που ο Μπρασένς είναι ένας 
δεξιοτέχνης. Η Καρώνη δεν πέφτει στη παγίδα να μιμηθεί αλλά επιλέγει να γίνει ένας 
φορέας  νοημάτων κι αφήνει το δομικό πρόσταγμα να παραμένει στον ίδιο τον 
δημιουργό. Η στιχουργική του Μπρασένς που είχε μελετήσει επισταμένα όλα τα 
μέτρα έχει τέτοια δυναμική που περνάει αβίαστα και χωρίς να έχει ανάγκη από 
υποστήριξη σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ ένα 
ανέκδοτο ενδεικτικό του τι εννοώ.   Ο Pierre Pascal  είχε μεταφράσει το πολύ γνωστό 
τραγούδι La mauvaise reputation (Η κακή φήμη) στα Ισπανικά όπου έγινε μεγάλη 
επιτυχία τραγουδισμένο από τον Paco Ibanez ως τραγούδι επαναστατικό και 
αντικομφορμιστικό. Τόσο πολύ είχε ενσωματωθεί στην κουλτούρα των Ισπανών που 
σε μια συναυλία είπε κάποιος στον τραγουδιστή: - Paco άκουσα το τραγούδι σου στο 
Γαλλικό ραδιόφωνο να το τραγουδάνε Γαλλικά.   

Ούτε και στη πολυμάθεια του Μπρασένς υποκύπτει η Καρώνη. Δεινός γνώστης 
της ποίησης και της ιστορίας καταφέρνει να συνδυάζει στα τραγούδια του αναφορές 
σε πρόσωπα και πράγματα που ενώ έχουν λειτουργικότητα σε ένα Γαλλικό κοινό το 
πιθανότερο στο Ελληνικό κοινό να ήταν ακατανόητες. Πάλι ενδεικτικά θα σας 
αναφέρω δύο παραδείγματα.   

Στο τραγούδι LΕ ΡΟRΝΟGRΑΡΗΕ (Ο Πορνογράφος)  ο Μπρασένς παρομοιάζει 
τον εαυτό του …  

Aujourd'hui que mon gagne-pain 
C'est d' parler comme un turlupin, 
Τι είναι αυτό το Turlupin; 
Ο Henry Le Grand ο επονομαζόμενος  Belleville και πιο συχνά Turlupin ήταν 

Γάλλος κωμικός  ηθοποιός (Παρίσι 1587-Παρίσι 1637). Απόκτησε  μεγάλη 
Δημοτικότητα στην περιοχή  της Pont Neuf με τα βαριά  και χοντρά αστεία του, και 
έμεινε στη θεατρική ιστορία με την συμμετοχή του  στην θεατρική κομπανία  Hotel 
de Bourgogne το 1615. Το πράγμα δεν σταματάει εδώ. Ο Henry Le Grand 
επονομάσθηκε turlupin από μια μεσαιωνική χριστιανική αίρεση που πίστευε πως η 
χριστιανική τελείωση επέρχεται μέσα στην εξαθλίωση και την ελευθεριότητα διότι 
όποιος πραγματοποιεί τις φαντασιώσεις του δεν αμαρτάνει. Η αίρεση καταδικάστηκε 
από τον Πάπα Γρηγόριο τον ΧΙ το 1372  μ.Χ. και εξολοθρεύτηκε από τον Κάρολο 
τον V. Η επικεφαλής της αίρεσης μια κάποια DAUBENTONNE Jeanne ή Pieroime 
καταδικάστηκε ως μάγισσα και κάηκε ζωντανή στη πλατεία Greve.  

Δεν ξέρω πόσο κατανοητή είναι για τους Γάλλους αυτή η ιδιοφυής αναφορά του 
τραγουδοποιού αλλά σίγουρα για το ελληνικό κοινό είναι ακατανόητη. Η Καρώνη το 
ξεπερνάει με μεγάλη ευλυγισία   αποδίδοντας :  

Όμως 
Σήμερα που η δουλειά μου είναι 
Να μιλάω με βρισιές  
Δεν σκέπτομαι πια από μέσα μου «σκατά» 
Αλλά το λέω… 
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να δικαιώσω την επιλογή του Μπρασένς για να 

σας δώσω να καταλάβετε την ιδιοφυή χρήση του  συμβολισμού  στην ποίησής του. Ο 
τραγουδοποιός επιλέγει τον όρο «Turlupin» για να χαρακτηρίσει  την σοκαριστική 
ελευθεροστομία του γιατί όπως και αυτοί οι αιρετικοί ελευθερόφρονες πιστεύει πως η 
στάση του θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Να πως καταλήγει το τραγούδι: 

  



Όμως θα ήθελε πολύ ο παντοδύναμος  
Που δεν τον νοιάζουν οι κακές κουβέντες  
Να βάλει στη δική του Ιερουσαλήμ  
Την ύστατη ώρα 
  
Τον πορνογράφο  
Του φωνογράφου  
Τον βωμολόχο  
Του τραγουδιού 
     
Το άλλο παράδειγμα. Στο τραγούδι  Fernande γράφει: 
  
Όταν σκέφτομαι την Φερνάντ 
Δένομαι 
Όταν σκέφτομαι την Φελίσια 
Δένομαι επίσης 
Όταν σκέφτομαι τη Λεονόρα 
Θεέ μου δένομαι ακόμα 
Μα όταν σκέφτομαι τη Λουλού 
Εκεί δεν δένομαι πια   
  
Για όσους γνωρίζουν την ιστορία του Γαλλικού τραγουδιού εύκολα γίνεται 

αντιληπτό πως το όνομα Φελίσια έχει μπει για να θυμίζει μια προπολεμική επιτυχία 
στα καμπαρέ της εποχής  του Fernandel με τίτλο  "Felicie aussi" ακριβώς για να 
υπογραμμίσει την αντιστοιχία αφού μετρικά ταιριάζει.  

  
Κυρίες και κύριοι  
Θα μπορούσα να σας μιλάω πολλές ώρες για το φαινόμενο Μπρασένς, για τη 

δομή του λόγου του, τις πραγματικές και ιστορικές αναφορές του, την γκάμα του που 
εκτείνεται από την αλητεία του λιμανιού μέχρι τις πιο ασήμαντες θρησκευτικές 
σέχτες του μεσαίωνα, για τις επιρροές των μεγάλων ποιητών για την αρτιότητα της 
μετρικής του για την ελευθεροστομία του που αγγίζει τα όρια την βωμολοχίας αλλά 
που με μαγικό τρόπο ξεφεύγει από την αγοραία χυδαιότητα. Όμως τώρα σκέφτομαι 
πως το έναυσμα για να γεννηθούν όλα αυτά στο μυαλό μου  δόθηκε από το βιβλίο της 
Τούλας Καρώνη. Γι’ αυτό σταματάω εδώ και σας προτείνω ανεπιφύλαχτα να 
εντρυφήσετε στο βιβλίο Ζόρζ Μπρασένς ο ποιητής τραγουδοποιός. Νομίζω πως 
δικαιούστε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.   
 

Νίκος Χειλαδάκης 
      


