
ΤΑ ΜΠΛΟΥΖ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ (Mississippi 

Delta Blues) 

                            ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

«Τραγουδάμε τα μπλουζ γιατί οι καρδιές μας έχουν 

πληγωθεί και οι ψυχές μας έχουν διαταραχτεί». 

Alberta Hunter 

 

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν ήμουν ένα 

μικρό αγόρι, πάντα τραγουδούσαμε στους αγρούς. 

Όχι πραγματικό τραγούδι, απλά κραυγές (hollering). 

Αλλά αυτοσχεδιάζαμε τα τραγούδια μας και 

μιλάγαμε για πράγματα που συνέβαιναν σε εμάς 

εκείνη την εποχή και κάπως έτσι νομίζω ξεκίνησε το 

μπλουζ».  

                                                     Son House  

 

Η περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή είναι μία προσχωματική πεδιάδα που εκτείνεται 

προς το Μέμφις του Τεννεσί, νότια στο Βίκσμπεργκ (Vicksburg) του Μισισιπή , ενώ 

τα ανατολικά και δυτικά της σύνορα ορίζονται από τον ποταμό Μισισιπή και Γιαζού 

(Yazoo) αντίστοιχα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το Δέλτα του ποταμού Μισισιπή 

που βρίσκεται 300 μίλα νότια από αυτήν την περιοχή. Οι πιο σημαντικές πόλεις της 

περιοχής είναι το Batesville, το Belzoni, το Clarksdale, το Cleveland, το Greenville, το 

Greenwood, η Indianola, το Marks, το Rosedale, η Tunica, το Vicksburg και η Yazoo 

City.  Σ’ αυτό, το πολύ εύφορο τοπίο με την πλούσια βλάστηση και τα τεράστια 

αγροκτήματα, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι μουσικοί του μπλουζ στην αρχή σαν 

σκλάβοι και αργότερα σαν Sharecroppers (γεωργοί που πληρώνουν με σιτηρά το 

ενοίκιο της γης που καλλιεργούν).  

Tα Νέγρικα Καπηλειά (Juke Joints) 

Τα Juke Joints ήταν μικρές εγκαταστάσεις φτιαγμένες από παλιά ξύλα ή λαμαρίνες, 

με ένα βαρέλι συνήθως στη μέση που έκαιγε κάρβουνο, καυσόξυλα, ή οτιδήποτε 

άλλο θα μπορούσε να παράξει θέρμανση. Ήταν τόποι συγκέντρωσης των μαύρων 

εργατών  που επιθυμούσαν να ξεδώσουν πίνοντας, χορεύοντας, χαρτοπαίζοντας ή 

γνωρίζοντας τον έρωτα. Στα Juke Joints η κραιπάλη ήταν κάτι το πολύ συνηθισμένο. 

Οι θαμώνες συχνά ξέφευγαν από τα όρια και καβγάδιζαν μεταξύ τους σε σημείο να 

προκαλούνται πολλές φορές σοβαροί τραυματισμοί ακόμα και θάνατοι. Οι νόμοι 

του Jim Crow δεν έδιναν πολλές φορές την ευκαιρία στους μαύρους  να 

συγκεντρωθούν στα ίδια μέρη με τους λευκούς  και τα juke joints τους πρόσφεραν 

τη μόνη διέξοδο για διασκέδαση. Η λέξη «Juke» είναι παραφθορά της λέξης «Joog» 



που στα Αγγλικά των Κρεολών (Creole English) σημαίνει, σαματατζίδικος, 

φασαριόζικος. Τα Juke Joints ή αλλιώς “barrelhouses”, προσέφεραν στέγη, τροφή, 

και πολλές φορές και προσωρινή 

διαμονή στους θαμώνες τους. 

Συνήθως, το αλκοόλ που 

σέρβιραν ήταν το Moonshine που 

περιείχε 95% ποσότητα σε 

οινόπνευμα.  

Ονομάστηκε έτσι, επειδή 

κατασκευαζόταν παράνομα μόνο 

με το φως το φεγγαριού. Ο Robert 

Palmer, στο βιβλίο του «Deep 

Blues» μας περιγράφει την 

επίσκεψη ενός ψυχολόγου από το 

Βορρά σε ένα juke Joint του νότου. Εκεί, ρωτάει έναν πιωμένο μαύρο να του 

εξηγήσει με τη λογική του, πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να δουλεύει σκληρά 

όλη την εβδομάδα μέσα στις φυτείες και μετά να πηγαίνει σ’ αυτά τα καπηλειά και 

να τα ξοδεύει μέχρι και την τελευταία του πεντάρα. Η παροιμιώδης απάντηση που 

έδωσε ο πιωμένος νέγρος στον ψυχολόγο, ήταν η εξής: «Boss, has (όχι have που 

είναι το ορθό) you ever been a nigger on Saturday night?» (Αφεντικό, έχεις ποτέ σου 

αισθανθεί σαν ένας παλιονέγρος ένα Σαββατόβραδο;».  

 

Henry Sloan 

Ας επιστρέψουμε όμως στο Henry Sloan που ο W.C Handy γνώρισε στο Tutwiler του 

Mississippi περιμένοντας το τρένο. Ο πατέρας του Henry Sloan λεγόταν Sam Sloan 

και είχε γεννηθεί το 1842 στη Νότια Καρολίνα. Στα 

20 του μετακόμισε στο Δέλτα του Μισισιπή  

αναζητώντας εργασία. Εκεί συνάντησε μία 

συντοπίτισσά του τη Laura που ήταν ένα χρόνο 

μεγαλύτερη από αυτόν. Υπάρχει η πιθανότητα ο 

Sam να είχε έρθει στο Δέλτα και με άλλα μέλη της 

οικογένειάς του. Ο Sam παντρεύτηκε τη Laura το 

1867 και ο Henry γεννήθηκε 3 χρόνια μετά δηλαδή 

γύρω στο 1870. Αν και δεν είναι τελείως ξεκάθαρο 

ότι ο Sam και η Laura ήταν όντως οι γονείς του Henry Sloan, είναι διαπιστωμένο 

άνευ αμφιβολίας πως υπήρχε μεταξύ τους συγγένεια. Η απογραφή του 1880 έχει 

καταχωρημένο τον Sam και τη Laura Sloan να ζουν μαζί στο ίδιο αγρόκτημα αλλά το 

παιδί τους δεν ονομάζεται Henry αλλά James. Πιθανότατα πρόκειται για λάθος και ο 

James είναι ο Henry. Ένα άλλο λάθος αυτής της απογραφής είναι ότι ο Sam φαίνεται 

να είναι 40 ετών και η Laura 35. Η απογραφή του 1900 είναι χωρίς αμφιβολία αυτή 



που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας και ερευνητής του μπλουζ Dr. David Evans όταν 

ασχολήθηκε με τη ζωή του Henry Sloan για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την 

οικογενειακή του κατάσταση. Λίγο πριν το 1900, ο Henry Sloan παντρεύτηκε και 

πιθανότατα είχε και παιδιά. Οι γείτονές του που πιθανότατα ήταν οι γονείς του, 

(στα δημογραφικά στοιχεία είναι καταχωρημένοι να συγκατοικούν μαζί του) αλλά ο 

Henry καταγράφεται ως χήρος. Ίσως η γυναίκα του να πέθανε στην εγκυμοσύνη 

γύρω στο 1898. Ήταν εκείνη η περίοδος που ο Henry Sloan συνάντησε τον Charlie 

Patton αν και θα μπορούσε να είχαν γνωριστεί και παλαιότερα. Είναι επίσης η 

περίοδος που ο Henry Sloan έπαιζε στο σταθμό του τρένου που βρέθηκε ο W.C 

Handy. Σύμφωνα με τον Dr. David Evans, ο Henry Sloan δούλευε στο αγρόκτημα του 

Dockery περίπου την ίδια χρονική περίοδο με τον Patton, δηλαδή το 1901 με 1904. 

Οι δύο πολύ καλοί φίλοι του Patton, οι γνωστοί μπλουζίστες του Δέλτα ο Tommy 

Johnson και ο Son House, ισχυρίζονται πως ο Patton αντέγραψε βήμα-βήμα το 

παίξιμο του Henry Sloan (He [Patton] dogged every step of Sloan’s guitar playing). 

Αν και δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις με τον Henry Sloan, ο Tommy Johnson μας 

πληροφορεί πως αρκετά τραγούδια του Charlie Patton ήταν στην πραγματικότητα 

του Sloan και μεταξύ αυτών και το «Pony Blues», τα οποίο ο Patton άλλαξε 

ελάχιστα. Αυτός λοιπόν ο αδύνατος και ρακένδυτος μουσικός, με εμφανή σημάδια 

γήρατος, είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε τον W.C Handy να ασχοληθεί με τα 

μπλουζ του Δέλτα. Απ’ ότι φαίνεται, είναι ο ίδιος άνθρωπος που δίδαξε την τέχνη 

της μπλουζ κιθάρας σε μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του Δέλτα του 

Μισισιπή, τον Charlie Patton. Πιθανότατα, ο Henry Sloan θάφτηκε στο κοιμητήριο 

της εκκλησίας του King Solomon Hill, το μέρος που είναι θαμμένοι οι περισσότεροι 

θρύλοι του Δέλτα ή σε  ένα άλλο κοιμητήριο χωρίς καταγεγραμμένο όνομα, γύρω 

στο ενάμιση μίλι από το King Solomon Hill. Πιστεύεται ότι εκεί βρισκόταν η 

εκκλησία Liberty. Η εκκλησία κάηκε και το κοιμητήριο εκεί έγινε μη προσβάσιμο 

από την πυκνή βλάστηση.  (Πηγή: The Chicago Review-Delta Blues, διαδίκτυο The 

ghost of Henry Sloan)  

 

 

Charlie  Patton 

(επίσης και Charley Patton αν και ο ίδιος προτιμούσε το Charlie) 

Γεννημένος το 1891 κοντά στην πόλη Edwards του Μισισιπή, ο Charlie Patton είναι 

για πολλούς ο «Νονός» (Godfather) του μπλουζ του Μισισιπή Δέλτα. Μία 

προσωπικότητα αναμφίβολα χαρισματική που καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη 

μουσική του μπλουζ και την εξέλιξή της. Για τη ζωή του υπάρχουν πολλές και 

αντικρουόμενες πληροφορίες. Ο πατέρας του ο Bill Patton (δεν είναι απολύτως 

εξακριβωμένο ότι ήταν πραγματικός του πατέρας γιατί δεν έμοιαζαν καθόλου) 

εργαζόταν στο κτήμα του Will Dockery, ενός κτηματία πολύ πιο δίκαιου και 

διαλλακτικού από τους υπόλοιπους κτηματίες της περιοχής. Ο Will Dockery δεν 



παγίδευε με λογιστικά τρικ τους εργαζόμενους 

μαύρους και δεν τους έκλεβε το μεροκάματό τους. 

Είχε επίσης επιβάλει ένα αξιοκρατικότερο σύστημα 

μέσα στις φυτείες του και όποιος εργαζόταν 

σκληρά και ήταν περισσότερο παραγωγικός από 

τους άλλους, λάμβανε καλύτερη θέση και είχε 

καλύτερες οικονομικές απολαβές. Ο Bill Patton, 

ήταν ένας από αυτούς. Ο Bill ήταν βαθύτατα 

θρησκευόμενος, ήξερε απέξω πολλά εδάφια της 

βίβλου και σιχαινόταν την κιθάρα και τη μουσική 

ειδικά αυτή τη μουσική που έπαιζαν οι εκεί μαύροι 

εργάτες στις συγκεντρώσεις τους μετά τη δουλειά. 

Σιχαινόταν επίσης τη χαρτοπαιξία, τις ελεύθερες ερωτικές σχέσεις θεωρώντας τα 

όλα πράξεις του διαβόλου. Όταν ο Charlie άρχισε να ασχολείται με την κιθάρα, ο Βill 

θεώρησε ως χριστιανικό του καθήκον να τον σπάει στο ξύλο, πράγμα αρκετά 

εύκολο για τον ψηλό και γεροδεμένο Bill με την σκούρα καφέ επιδερμίδα. Ο λιγνός 

έως αδύναμος Charlie με την χλωμή επιδερμίδα και το κοντό ανάστημα, φρόντιζε να 

του ξεφεύγει και να πηγαίνει να παίξει σε συγκεντρώσεις και πανηγύρια γύρω από 

την περιοχή του Bolton. Σύχναζε με την οικογένεια των Chatmons της οποίας τα 

μέλη έπαιζαν τουλάχιστον ένα μουσικό όργανο. Μάλιστα, κυκλοφορούσε και η 

φήμη πως ο Charlie ήταν παιδί του Henderson Chatmon. H μητέρα του Charlie, η 

Annie Patton, ήταν από λευκό πατέρα που εργαζόταν στις συνοριακές πόλεις του 

Μισισιπή κάνοντας τον έμπορο και το διαμεσολαβητή σε ανταλλαγές προϊόντων. Η 

μητέρα της ήταν Ινδιάνα  από την φυλή των Cherokee αλλά είχε και αφρικανική 

καταγωγή. Σύμφωνα με τους Chatmons, o Charlie έμοιαζε πολύ στη μητέρα του. Η 

δεξιοτεχνία στην κιθάρα που ξεσήκωσε ο Charlie από τον Henry Sloan μαζί με την 

τραχιά αλλά δυνατή του φωνή που περιελάμβανε ένα παράξενο γοητευτικό 

ψεύδισμα, έκαναν τον Charlie Patton  περιζήτητο στις νέγρικες συναθροίσεις και τα 

νέγρικα καπηλειά (juke Joints) όπου βασίλευε η ασωτία, η μέθη, η παράνομη 

ερωτική συνεύρεση και  η χαρτοπαιξία ενώ πολλές φορές καραδοκούσε και ο ίδιος 

ο θάνατος. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Patton ήταν αλκοολικός. Η αδερφή του η 

Viola ισχυρίζεται πως ο Charlie δεν έπινε καθόλου αλλά αυτό δεν μπορεί να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη μιας και οι μαρτυρίες για το αντίθετο είναι πολύ περισσότερες. 

Εξάλλου, η φύση του επαγγέλματός του ήταν τέτοια μιας και συνηθιζόταν να 

προσφέρεται αλκοόλ στους μουσικούς. Πέρα όμως από αυτό, δεν υπάρχει αναφορά 

ότι το αλκοόλ του προκαλούσε ανικανότητα να λειτουργήσει  σαν μουσικός και σαν 

διασκεδαστής. Ίσως επειδή πάντα φρόντιζε να καταναλώνει σημαντικές ποσότητες 

λίπους πριν να ξεκινήσει να παίζει. Αυτό δημιουργούσε μία επίστρωση λίπους στο 

στομάχι του και η ποσότητα του αλκοόλ που κατανάλωνε αργούσε πολύ να 

απορροφηθεί. Η συμπεριφορά του Patton με τις γυναίκες ήταν κάπως περίεργη για 

την εποχή του. Του άρεσαν οι γυναίκες που εργάζονταν και ήταν αυτόνομες. 



Έδειχνε προτίμηση στις γυναίκες που δούλευαν στις κουζίνες λευκών σαν 

μαγείρισσες και τις υποχρέωνε να του φέρνουν από εκεί φαγητό να τρώει μιας και 

με τα χρήματά του ήταν ιδιαίτερα σφιχτός.  Ανάμεσα στις φιλενάδες του Charlie 

Patton ήταν και αρκετές λευκές που εντυπωσιάζονταν από την παρουσία του, το 

χιούμορ του και το ταλέντο του αλλά πιο πολύ από την πλούσια σκηνική του 

παρουσία που μας την περιγράφει ο Son House: «O Charlie χοροπηδούσε όταν 

έπαιζε, χτυπούσε την κιθάρα του, την σήκωνε ψηλά ή την περνούσε πίσω από την 

πλάτη του και έκανε διάφορες χορευτικές φιγούρες». Ο αριθμός των γυναικών που 

πέρασαν από τη ζωή του παραμένει άγνωστος.. Στο Bolivar County βρέθηκε ένα 

πιστοποιητικό γάμου του Patton ενώ άλλα δύο έχουν βρεθεί στο Sunflower County 

στην πόλη Indianola.  Σαν πρώτη του σύζυγος σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που 

έχουν βρεθεί, ήταν η Gertrude Lewis ενώ οι άλλες δύο είναι η Dela Scott και η Roxie 

Marrow. Υπάρχει όμως και κάποια Millie Bonds που για πολλούς ερευνητές του 

μπλουζ, ήταν η δεύτερη επίσημη γυναίκα του Charlie Patton. Μαζί της έκανε μία 

κόρη, τη China Lou η οποία θαύμαζε τον πατέρα της, έκανε συλλογή από τους 

δίσκους του και φιλοδοξούσε να γίνει μια μέρα τραγουδίστρια του μπλουζ. Η China 

Lou πέθανε το 1968 από καρδιακή προσβολή. Η Minnie Franklin και η Martha 

Christian ήταν άλλες δύο σημαντικές γυναίκες στη ζωή του Charlie Patton. Με τη 

Martha Christian, ο Charlie Patton έκανε μία κόρη, τη Rosetta. Είναι η ηλικιωμένη 

κυρία που κρατά τη φωτογραφία του πατέρα της μέσα σε ένα αγρόκτημα.  Η 

Rosetta ισχυρίζεται πως ο πατέρας της την επισκεπτόταν συχνά και της έδινε 

χρήματα και πως μία μέρα εμφανίστηκε με μία ακόμα κόρη του τη Willie Mae λίγο 

μεγαλύτερή της.  Μεταξύ 1924 και 1930, ο Charlie Patton συζούσε με μία γυναίκα 

που λεγόταν Sudy στην περιοχή του Merigold ενώ γύρω στο 1933 βρίσκεται να συζεί  

με μια άλλη γυναίκα που άκουγε στο όνομα Lizzie.  

Ο Patton δεν είχε περιορίσει τη μουσική του στο μπλουζ. Τραγουδούσε και πολλά 

gospel αλλά και παραδοσιακά τραγούδια σε συνεστιάσεις λευκών. Αυτό δεν είναι 

ιδιαίτερα ασυνήθιστο για έναν καλλιτέχνη της εποχής του. Oι στιχουργικές 

ικανότητες του Patton ήταν αξεπέραστες. Στο τραγούδι «Down the Dirt Road Blues» 

ο Patton τραγουδά « I’m going away to a world unknown» (φεύγω για έναν άγνωστο 

κόσμο) απευθυνόμενος στους μαύρους που έφευγαν από το Δέλτα με προορισμό το 

Βορρά που ουσιαστικά ήταν γι’ αυτούς ένας κόσμος άγνωστος. Η τέταρτη 

ηχογράφηση του Patton, το “Pony Blues” από την Paramount Records, μιλάει για τη 

σχέση του με τις γυναίκες που δεν διαρκούν πολύ και στη συνέχεια περιγράφει το 

είδος των γυναικών που του αρέσει. Στο “Pea Vine Blues” που αντλεί το όνομά του 

από τον ομώνυμο σιδηρόδρομο, μιλάει για τις πλημμύρες των ποταμών Yazoo και 

Mississippi και το σπάσιμο των φραγμάτων, αλλά φαίνεται πως χρησιμοποιεί αυτή 

την φυσική καταστροφή για να εγκαταλείψει και πάλι τη σύντροφό του και να φύγει 

μακριά. Στο “High Water Everywhere”, o Patton μιλάει για την πλημμύρα του 

Μισισιπή το Μάη του 1927 που κατέστρεψε  162,000 σπίτια, 41,000 κτίρια και 

άφησε πάνω από 200,000 ανθρώπους χωρίς στέγη και τροφή. Στο «Rattlesnake 



Blues» για την ετοιμότητά του να αντιμετωπίζει αντίξοες καταστάσεις και να τις 

ξεπερνά. Στο “Tom Rushen Blues”, ο Charlie Patton πρωτοπορεί κάνοντας 

περιγραφές και σχόλια για την λευκή «εξουσία» στην περιοχή. O Tom Rushen ήταν 

ο αρχιλογιστής του Will Dockery, ιδιοκτήτη της φυτείας μέσα στην οποία ο Charlie 

Patton πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, ενώ ο Tom Day που αναφέρεται στη 

συνέχεια, ήταν ο τοπικός σερίφης της πόλης του Merigold. Οι σχέσεις του Rushen  

με τον Patton ήταν πολύ καλές. Μάλιστα ο Patton, του είχε χαρίσει και ένα δίσκο με 

το ομώνυμο τραγούδι το οποίο ο Rushen θεώρησε μεγάλη του τιμή και κράτησε το 

δίσκο για πολλά χρόνια. Στα τραγούδια του «Circle Round the Moon» και «Hammer 

Blues», ο Patton μιλάει για παρανομίες και για την επερχόμενη φυλάκιση στις 

φυλακές του Parchman (γνωστές και σαν «Parchman Farm») στο  βόριο μέρος του 

Sunflower County.  

Το παίξιμό του υιοθετήθηκε από τους ανθρώπους που ο ίδιος επηρέασε, τους 

Tommy Johnson, Son House και Willie Brown όπως επίσης και αρκετά «νεότερους» 

σπουδαίους μουσικούς όπως ο Howlin’ Wolf, και ο Roebuck “Pop” Staples. Σε 

μερικούς από αυτούς ο Charlie είχε κάνει και ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας. Το 

πάρεργο του δασκάλου της μπλουζ κιθάρας, ο Charlie Patton το ασκούσε 

περιστασιακά μεταξύ των εμφανίσεών του σε ταβέρνες και καπηλειά. Τα τραγούδια 

του, όπως το “Screamin’ and Hollerin’ the Blues,” που εμφανίστηκε αργότερα σαν 

“Future Blues,” “Jinx Blues,” and “Maggie Campbell” παιγμένα από τους Willie 

Brown, Son House, και Tommy Johnson αντίστοιχα, όπως και το «Pony Blues» που 

ανασκευάστηκε και παίχτηκε από τον Willie Brown σαν “M&O Blues” και από τον 

Tommy Johnson σαν “Bye and Bye”, θεωρούνται αριστουργήματα του μπλουζ από 

πλευράς ευρηματικότητας στο παίξιμο της κιθάρας  και της ποικιλομορφίας στο 

ρυθμό. 

Ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή του στο Holly Ridge του Μισισιπή to 1933 μαζί με 

τη γυναίκα του και σύντροφό τους στις ηχογραφήσεις τη Bertha Lee, Ο Charlie 

Patton έφυγε από τη ζωή. Πέθανε στο αγρόκτημα των Heathman-Dedham  κοντά 

στην πόλη Indianola στις 28 Απριλίου του 1934 και θάφτηκε στο Holly Ridge. Το 

πιστοποιητικό θανάτου του γράφει πως πέθανε από την καρδιά του και 

συγκεκριμένα από πρόβλημα με τη μιτροειδή του βαλβίδα. O Gayle Dean Wardlow 

αποκλείει αυτό να ήταν η κύρια αιτία θανάτου του μιας και για να διαπιστωθεί 

τέτοιου είδους βλάβη, απαιτείται νεκροψία, κάτι που φυσικά δεν έγινε. 

Πιθανότατα, κάποιο εκ γενετής πρόβλημα υγείας σε συνδυασμό με την μεγάλη 

κατανάλωση σε αλκοόλ, να δημιούργησε το πρόβλημα.  Ο θάνατος του δεν 

ανακοινώθηκε στον τύπο. Μία αναμνηστική πλάκα αναγέρθηκε πάνω από τον τάφο 

του τον Ιούλη του 1990, χορηγία του John Fogerty των θρυλικών Creedence 

Clearwater Revival (CCR). 

(Πηγή: Gayle Dean Wardlow-“Chasin’ that Devil Music”-Searching for the Blues, 

1998, Robert Palmer-“Deep Blues” 1981)  



Willie Brown 

Σχετικά με αυτόν τον καλλιτέχνη έχει προκληθεί μία τεράστια σύγχυση. Πρέπει να 

υπάρχουν πιθανότατα 3 Willie Brown σύμφωνα με τους ερευνητές Gayle Dean 

Wardlow και Steve Calt. O πρώτος είναι ο William Brown από το Arkansas, που 

έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Ο δεύτερος, ήταν ο Willie Brown που έπαιζε μαζί με 

τον Charlie Patton και διασκεύασε μερικά από τα τραγούδια του. Αυτός ο Willie 

Brown ήταν μεν εξαιρετικός κιθαρίστας και επηρέασε πολύ τον Robert Johnson αλλά 

και τον Muddy Waters με τον Howlin’ Wolf. Υπάρχουν μονάχα 3 ηχογραφήσεις του 

Willie Brown, το  M&O Blues,  το Future Blues και το  Make Me up a Pallet on your 

Floor. Επίσης πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως αυτός ο Willie Brown χρησιμοποίησε 

και το ψευδώνυμο Kid Bailey για να ηχογραφήσει το Rowdy Blues. Άλλοι πάλι λένε 

πως ο Kid Bailey ήταν ξεχωριστό πρόσωπο. Ο Willie Brown, προτιμούσε να παίζει 

συνοδευτικά για άλλους μουσικούς όπως ο Charlie Patton και ο Son House. 

Γνωρίζουμε ελάχιστα για τη ζωή του πέρα από το ότι γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 

του 1900 στην πόλη Clarksdale του Μισισιπή και ότι πέθανε στην ηλικία των 52 ετών 

στην πόλη Tunica που βρίσκεται και αυτή στο Μισισιπή.  Ο μουσικολόγος και 

ερευνητής του μπλουζ David Evans ανασκεύασε τη βιογραφία του Willie Brown και 

κατέληξε ότι αυτός έζησε μέχρι και το 1929 στην πόλη Drew του Μισισιπή. Οι 

περιγραφές όμως των ανθρώπων που τον είχαν δει να παίζει με τον Charlie Patton 

είναι τελείως διαφορετικές και μπερδεύουν την ιστορία του Willie Brown ακόμα 

περισσότερο. Άλλοι μιλούν για έναν μικρόσωμο άνδρα και άλλοι για έναν 

μεγαλόσωμο, δυνατό άνδρα. Ο Gayle Dean Wardlow, ισχυρίζεται πως υπήρχαν 

ταυτόχρονα στην περιοχή δύο Willie Brown που δεν σχετίζονται με τον William 

Brown από το Arkansas και πως και οι δύο από αυτούς, έπαιζαν μαζί με τον Charlie 

Patton. O Evans απορρίπτει αυτή τη θέση του Wardlow λέγοντας πως η φωνή και το 

στυλ παιξίματος της κιθάρας στις ηχογραφήσεις του 1931 όχι μόνο είναι το ίδιο αλλά 

ανήκει και στην συγκεκριμένη μουσική σχολή του Patton αλλά και των υπολοίπων 

που ακολούθησαν. Το 1993, ο Alan Lomax δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την 

ιστορία αυτή εμπλέκοντας και τον William Brown από το Arkansas τον οποίο είχε 

ηχογραφήσει μεταξύ του 1941-1942 ισχυριζόμενος πως είναι το ίδιο άτομο με τον 

Willie Brown που ηχογράφησε στην Paramount. Προφανώς, ο Lomax με την πάροδο 

των ετών, είχε ξεχάσει πως είχε ηχογραφήσει τον Willie Brown από το Drew του 

Μισισιπή μαζί με τον Son House, τον Fiddlin’ Joe Martin και τον Leroy Williams.  Σε 

συνέντευξη που πήρε ο Gayle Dean Wardlow από τον ατζέντη της Paramount αλλά 

και άλλων δισκογραφικών εταιριών και κυνηγό ταλέντων, τον H.C Speir, 

αποδεικνύεται πως ο Willie Brown είχε φτιάξει ένα μικρό δίσκο δείγμα (demo) στο 

μαγαζί του, το οποίο στάλθηκε στην Paramount που στη συνέχεια ζήτησε από τον 

Willie να ηχογραφήσει γι’ αυτήν. Mάλιστα ο Speir θυμόταν πολύ καλύτερα τον Willie 

Brown από τον Charlie Patton, αναγνωρίζοντας στον πρώτο ένα πολύ μεγάλο 

ταλέντο στην κιθάρα. Ο H.C Speir είχε στο μαγαζί του στο Jackson του Μισισιπή, ένα 

μηχάνημα κοπής μεταλλικών δίσκων όπου διάφοροι καλλιτέχνες ηχογραφούσαν 



δείγματα των τραγουδιών τους.  Ο H.C Speir  ήταν  ο άνθρωπος που ξεκίνησε τη 

δισκογραφική καριέρα των περισσοτέρων μουσικών μπλουζ από το Δέλτα του 

Μισισιπή τη δεκαετία του 1920 και 1930 και θεωρείται ένας πολύ μεγάλος 

οραματιστής της μουσικής του μπλουζ. (Gayle Dean Wardlow--“Chasin’ that Devil 

Music”-Searching for the Blues, 1998) 

 

Tommy Johnson 

Ο Tommy Johnson είναι μια πολύ παρεξηγημένη προσωπικότητα γιατί δεν έτυχε της 

ανάλογης αναγνώρισης από τον κόσμο του μπλουζ. Ο λόγος είναι ότι επισκιάστηκε 

από τον μεταγενέστερό του Robert Johnson για πολλούς, το βασιλιά του μπλουζ του 

Δέλτα. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Μέρος του μύθου που κανονικά ανήκει στον 

Tommy Johnson, υιοθετήθηκε από τον Robert Johnson και τους βιογράφους του. Ο 

Tommy γεννήθηκε γύρω στο 1896 μέσα στο αγρόκτημα του George Miller που 

βρισκόταν κοντά στο Terry του Μισισιπή, δηλαδή γύρω στα 20 μίλια νότια από το 

Jackson. Ήταν ένα από τα δεκατρία παιδιά μιας οικογένειας για την οποία 

γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Η οικογένεια μετακόμισε στο Crystal Springs του 

Μισισιπή γύρω στο 1910. Ο θείος του Tommy αλλά και τα αδέρφια του ο Mager και 

ο LeDell έπαιζαν κιθάρα ενώ άλλα μέλη της οικογένειας είχαν ένα σχήμα που έπαιζε 

χάλκινα πνευστά. O LeDell έδειξε στον Tommy τα βασικά για την κιθάρα και μέχρι 

το 1914 τα αδέρφια συμπλήρωναν το εισόδημά τους παίζοντας σε συγκεντρώσεις 

σε περιοχές γύρω από το Crystal Spring.  To 1916, ο Tommy παντρεύτηκε τη Maggie 

Bidwell και μετακόμισαν στο αγρόκτημα του 

Webb Jennings στο Drew του Μισισιπή κοντά στο 

κτήμα του Will Dockery που εργαζόταν ο Charlie 

Patton ο οποίος και του δίδαξε τα μυστικά του 

μπλουζ στην κιθάρα. Γνώρισε αρκετές γυναίκες 

στη ζωή του, αλλά η πρώτη του γυναίκα τον 

σημάδεψε για πάντα. Γι’ αυτή είναι το “Maggie 

Campbell Blues”. Μετά από μία μικρή παραμονή 

στην παρέα του Charlie Patton, ο Tommy 

αποφασίζει να περιπλανηθεί σαν πλανόδιος 

μουσικός στην περιοχή του Arkansas και της 

Louisiana. Τώρα πλέον έχει αποκτήσει τη φήμη 

του αλκοολικού και του γυναικά. Ο Tommy Johnson ηχογραφεί τους πρώτους του 

δίσκους με τον κιθαρίστα Charlie McCoy το Φεβρουάριο του 1928 για την εταιρία 

Victor. Οι δίσκοι του πούλησαν αρκετά και η εταιρία τον καλεί να ηχογραφήσει ξανά 

τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Τότε ηχογραφεί το “Canned Heat Blues” που είναι 

ουσιαστικά μία προσωπική του εξομολόγηση για τον αλκοολισμό του. Στο τραγούδι 

εξομολογείται πως πίνει μεθανόλη βγαλμένη από το Sterno, το καύσιμο που 

χρησιμοποιούσαν για μαγείρεμα. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, έμελε να γίνει 



αργότερα το όνομα μίας από τις πιο θρυλικές μπλουζ-ροκ μπάντες, τους Canned 

Heat. Ένα ακόμα τραγούδι του που έχει σχέση με το αλκοόλ είναι το “Alcohol and 

Jake Blues” το οποίο ηχογράφησε στην Paramount το 1929. Η αριστοτεχνικά 

απόκοσμη φωνή του και αριστοτεχνικός τρόπος που τη χειριζόταν, τον έκαναν να 

ξεχωρίζει από όλους τους καλλιτέχνες του Δέλτα.  Η επιρροή του Tommy Johnson, 

περνούσε από μουσικό σε μουσικό. Ο Houston Stockhouse δίδαξε στον πολύ 

μεγάλο κιθαρίστα Robert Nighthawk, τις τεχνικές του Tommy Johnson. Για να 

μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τη φήμη του, ακολούθησε τo παράδειγμα του 

μπλουζίστα από το St. Louis του Peetie Wheatstraw και συστηνόταν σαν ο 

«γαμπρός» του διαβόλου (Devil’s son in law). Είχε μάλιστα εκμυστηρευτεί στον 

αδερφό του LeDell πως σε ένα σταυροδρόμι είχε συναντήσει το διάβολο και έκανε 

μαζί του τη συμφωνία να του δώσει την ψυχή του αλλά να γίνει ένας χαρισματικός 

κιθαρίστας και καλλιτέχνης του μπλουζ. Αυτή η ιστορία πέρασε αργότερα στον 

Robert Johnson. Kυκλοφορούσε επίσης με ένα λαγοπόδαρο που το επιδείκνυε στο 

ακροατήριό του. Ακόμα και μετά το θάνατό του, οι θαμώνες τον θυμούνται να κάνει 

ακροβατικά με την κιθάρα του που πιθανότατα να είχε ξεσηκώσει από τον Charlie 

Patton. Πέθανε από καρδιακή προσβολή  το 1956 επιστρέφοντας από μία 

συγκέντρωση που είχε πάει να παίξει. Τον έθαψαν στο κοιμητήριο της εκκλησίας 

των Μεθοδιστών στο Crystal Springs του Μισισιπή (Warm Springs Methodist Church 

Cemetery -Crystal Springs, Mississippi). 

Son House 

 

I could've had, I could've had religion 

But my little girl wouldn't let me pray. 

Well, demon woman, you sent the devil my way, 

You sent the devil my way. 

 

Oh Lord above please send my fire, 

Send your mercy right down to me. 

That woman set the devil on me, 

 

 I could've had religion, I could've had religion 

But my little girl wouldn't let me pray 

I tell the truth, she drove my spirit away 

She drove my spirit away 

 

I could've been, I could've been a preacher, 

But I changed my mind the other nigh 

The woman I have now, she would not treat me right 

She would not treat me right 



I've been a bad man, as bad can be 

Gonna pray to the Lord above to send his blessing on me 

 

(Τραγούδι του Son House που το έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό ο Rory Gallagher). 

 

Τη μουσική αλλά και τον κόσμο του μπλουζ, η εκκλησία τα θεωρούσε διαβολικά 

πράγματα που για κανέναν λόγο δεν θα μπορούσαν ποτέ να πάνε μαζί. Ο Eddie 

James Son House Jr. βρέθηκε στο μεγάλο δίλλημα να διαλέξει ένα από τα δύο και 

τελικά προτίμησε το δεύτερο και ακολούθησε το μονοπάτι της ζωής που διάβηκαν 

οι περισσότεροι μουσικοί του Δέλτα. Γεννήθηκε στο Riverton του Μισισιπή, μόλις 

δύο μίλια από το Clarksdale στις 21 Μαρτίου 1902. Στα 7 ή 8 του χρόνια, οι γονείς 

του χώρισαν και η μητέρα του μετακόμισε στην πόλη Tallulah της Louisiana. Από τα 

15 του κιόλας χρόνια  είχε αποφασίσει να γίνει ιερωμένος και να κηρύττει τη βίβλο 

στους θρησκευόμενους αφροαμερικανούς.   

Παράλληλα όμως, αγαπούσε πολύ και το μπλουζ και άρχιζε να πειραματίζεται με 

την κιθάρα της οποίας την τέχνη 

έμαθε καλά. Αυτό όμως δεν ήταν ο 

κύριος λόγος που τον έστρεψε στο 

μπλουζ και απαρνήθηκε το αρχικό 

του όνειρο να γίνει ιερέας. Ήταν η 

παθιασμένη σχέση του με μία 

τριαντάρα λάγνα γυναίκα. 

Μετακόμισε μαζί της στη δική της 

περιοχή στη Βόρεια Λουιζιάνα αλλά 

η σχέση δεν κράτησε πολύ και 

επέστρεψε στα γνώριμά του εδάφη 

και ξανάπιασε τη κιθάρα υπό την 

καθοδήγηση ενός σκοτεινού 

μουσικού, του James McCoy. Το 

1928 ο Son House παίζει σε ένα juke 

joint και διασκεδάζει τους εκεί 

θαμώνες με τη βαθειά φωνή και το 

ασύλληπτο παίξιμό του. Ένας πιωμένος πελάτης, βγάζει ένα πιστόλι και αρχίζει να 

πυροβολεί ανεξέλεγκτα. Μία σφαίρα βρίσκει τον Son House στο πόδι. Αυτός 

ανταπαντά και τον σκοτώνει. Επρόκειτο για περίπτωση καθαρής αυτοάμυνας αλλά 

παρόλα αυτά, φυλακίζεται στην περιβόητη «Parchman Farm» (Mississippi State 

Penitentiary) που δεν είναι άλλη τη φυλακή της πολιτείας του Μισισιπή, ένα μέρος 

που τραγουδήθηκε από πολλούς μπλουζίστες λόγω της απάνθρωπης μεταχείρισης 

των κρατουμένων. Ευτυχώς για τον Son House, η 15ετής ποινή της φυλάκισής του, 

μειώθηκε στα 2 χρόνια όταν επανεξετάστηκε η υπόθεσή του και διαπιστώθηκε πως 

ήταν σε αυτοάμυνα. Στη συνέχεια μετακόμισε στην πόλη Lula του Μισισιπή όπου 



συναντήθηκε με τους θρύλους του Δέλτα, Charlie Patton και Willie Brown. Αυτά 

όμως που έμαθε από το McCoy έμελε να γίνουν μέρος της ταυτότητας του Δέλτα. 

Πρόκειται για δύο τραγούδια που ηχογράφησε το 1930 στην Paramount με 

αρκετούς διαφορετικούς τίτλους αλλά τα αρχικά ήταν «Big Black Mama» και 

«Preachin’ the Blues». Οι στίχοι «My black Mama’s face shine like the sun/Lipstick 

and powder sure won’t help her none» αποτέλεσαν το πρόπλασμα για το «Walkin’ 

Blues» του Robert Johnson και το «Country Blues» του Muddy Waters αργότερα. 

Δυστυχώς, το οικονομικό  κραχ της Wall Street καταδίκασε τις πωλήσεις των δίσκων 

του Son House. Εκείνη την περίοδο, γίνεται και η συνάντησή του με τον Robert 

Johnson στον οποίο διδάσκει την τέχνη της κιθάρας. Το 1940-1941 ο πατέρας και 

γιος Lomax (John και Alan Lomax) ηχογραφούν τον Son House για λογαριασμό της 

βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Λίγο μετά, ο Son House μετακομίζει στην πόλη 

Rochester της Νέας Υόρκης όπου εργάζεται σαν εισπράκτορας στον σιδηρόδρομος 

αλλά και σαν μάγειρας. Το όνομά του βυθίζεται στη λήθη μέχρι και το 1964, όπου η 

αναβίωση του μπλουζ απλώνεται σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική με κυρίαρχες 

μπάντες λευκών βαθύτατα επηρεασμένες από τα μπλουζ του Δέλτα. Ο Son House 

συμμετέχει στο μεγάλο φεστιβάλ του Newport to 1964 και το 1965 σε ένα επίσης 

μεγάλο φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη. Τον Οκτώβρη του 1977 περιοδεύει σε όλη την 

Ευρώπη  μαζί με τον Skip James και τον Bukka White. To 1970 o Son House 

περιοδεύει ξανά στην Ευρώπη συμμετέχοντας στο ξακουστό φεστιβάλ τζαζ του 

Montreux αλλά και στο Λονδίνο όπου κάνει και ηχογραφήσεις για την εταιρία 

Liberty Records. Συμμετέχει επίσης σε ένα διήμερο φεστιβάλ στο Τορόντο του 

Καναδά. Ο πιο γνωστός οπαδός του Son House ήταν ο Alan Wilson κιθαρίστας των 

Canned Heat που του ζήτησε να του διδάξει τις τεχνικές του. Με τη βοήθεια του 

John Hammond Sr. (πατέρα του γνωστού λευκού μπλουζίστα John Hammond Jr), o 

Son House ηχογράφησε ένα άλμπουμ με τίτλο: «The Father of Delta Blues». Η 

εξασθενημένη του υγεία, τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή και το 

1974 πεθαίνει από καρκίνο του λάρυγγα στο Detroit του Michigan που είχε 

μετακομίσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Θάφτηκε στο κοιμητήριο του 

Mt.Hazel στο Detroit. (Πηγή: David Evans-Son House, liner notes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skip James 

Ο Nehemiah Curtis ("Skip" James)  γεννήθηκε στην πόλη Bentonia του Μισισιπή στις 

9 Ιουνίου του 1902.  Ο πατέρας του Skip" James ήταν ένας λαθρέμπορος που 

κάποια στιγμή αποφάσισε να γίνει ιερωμένος. Ο πρώτος του δάσκαλος στην κιθάρα 

ήταν ένας μπλουζίστας της περιοχής του Δέλτα, ο Henry Stuckey τον οποίο ο Skip 

James παρακολουθούσε συχνά από νεαρή ηλικία. Μεγαλώνοντας δούλεψε σαν 

εργάτης σε κατασκευές δρόμων και φραγμάτων στην περιοχή του Μισισιπή.  Τότε 

έγραψε και το «Illinois Blues» θέλοντας να περιγράψει την ζωή του στη βιοπάλη. Τη 

δεκαετία του 1920 εργάστηκε σε φυτείες και έφτιαχνε παράνομο ουίσκι στην 

περιοχή της Bentonia. Παράλληλα, ασχολιόταν με την κιθάρα και ανέπτυξε την 

τεχνική να παίζει με τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού ενώ το κούρντισμά του ήταν 

σε ανοιχτό ΡΕ μινόρε. Εμπνεόμενος από τον πιανίστα Little Brother Montgomery, 

άρχισε να εξασκείται και στο πιάνο. Το 1931, βρίσκει μπροστά του τον άνθρωπο 

που ανέδειξε τους μπλουζίστες του Δέλτα, τον H.C Speir από το Jackson του 

Μισισιπή  και αρχίζει να ηχογραφεί για διάφορες δισκογραφικές εταιρίες όπως για 

παράδειγμα, η Paramount. To παίξιμο του Skip James σύμφωνα με τον μπλουζ 

βιογράφο Stephen Calt ήταν από τα πλέον ξεχωριστά λόγω της ευρηματικότητάς 

του. Πολλά από τα τραγούδια που ηχογράφησε για την εταιρία Grafton όπως τα 

Hard Time Killing Floor Blues", "Devil Got My Woman", "Jesus Is A Mighty Good 

Leader", και "22-20 Blues (αυτό που 

ο Robert Johnson θα ανασυνθέσει 

αργότερα σαν "32-20 Blues") 

επηρέασαν πολλούς καλλιτέχνες την 

περίοδο της αναγέννησης του 

μπλουζ στη δεκαετία του 1960. Το 

κραχ της Wall Street δεν βοήθησε 

καθόλου τις πωλήσεις των δίσκων 

του Skip James που αποφάσισε να 

εγκαταλείψει το μπλουζ και να γίνει 

ο διευθυντής της χορωδίας στην 

εκκλησία του πατέρα του. Το 1964 

τρεις νεαροί θαυμαστές του μπλουζ 

οι John Fahey, Bill Barth και Henry 

Vestine, τον βρήκαν σε ένα 

νοσοκομείο στην πόλη Tunica του Μισισιπή. Η ανακάλυψή τους συνέπεσε με την 

αναγέννηση του μπλουζ και ο Skip James εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Newport. 

Από το 1965-1970 o Skip James ηχογράφησε για τις εταιρίες Takoma, Melodeon, 

και Vanguard. Πέθανε από καρκίνο το 1969. Το πολύ γνωστό συγκρότημα των 

Cream ηχογράφησε ένα του τραγούδι το « I’m so Glad» αναβιώνοντας την φήμη 

του. Σαν άνθρωπος ήταν δύσκολος, σχεδόν πάντα μουτρωμένος και  αρκετές φορές 

με κυκλοθυμική διάθεση. Δεν είχε παρέες και  δεν έκανε κοινωνική ζωή. Από τους 



στίχους των τραγουδιών του, οι βιογράφοι του προσάπτουν τον χαρακτηρισμό του 

μισογύνη. Έμεινε πιστός στη γυναίκα του και ανιψιά του Mississippi John Hurt την 

Lorenzo, μέχρι και το τέλος της ζωής του. (Πηγή: David Evans-Skip James, liner 

notes) 

 

 

Robert Johnson 

 

I went to the crossroad 

Fell down on my knees 

I went to the crossroad 

Fell down on my knees 

Asked the Lord above "Have mercy now, 

Save poor Bob, if you please" 

"Crossroads Blues" - ROBERT JOHNSON 

 

Πολλά έχουν γραφτεί για τον Robert Johnson, το θρύλο του μπλουζ. Αυτό το 

κείμενο, είναι ουσιαστικά μία απόπειρα να εξετάσει περισσότερο ιστορικά και 

λιγότερο φολκλορικά-μυθολογικά τη ζωή του. Ο Robert Johnson γεννήθηκε στις 8 

Μαϊου του 1911 στο Hazelhurst, του Μισσισσιππή από την Julia Dodd και τον Noah 

Johnson. Ο πατέρας του σχεδόν αμέσως τους εγκατέλειψε με αποτέλεσμα ο Robert 

να μην τον γνωρίσει ποτέ. Η μητέρα του είχε άλλα επτά παιδιά, τα περισσότερα 

αγνώστου πατρός. Τα επώνυμα της μητέρας της άλλαζαν κατά καιρούς μιας και 

υιοθετούσε όχι μόνο τα επώνυμα των ανδρών που παντρευόταν αλλά και των 

ανδρών με τους οποίους κατά καιρούς συζούσε. Κανείς δεν μπορεί να πει με 

σιγουριά ποιο ήταν το πατρικό της επώνυμο αν και πολλοί ισχυρίζονται πως ήταν το 

Major. Όσο εκείνη όσο και ο γιος της ο Robert, κυκλοφορούσαν με διάφορα 

επώνυμα στην περιοχή του Δέλτα όπως Leroy, Dodds, Saxton, και Sax. Πάντως είναι 

γενικά παραδεκτό από διάφορους μελετητές της ιστορίας του Robert Johnson πως η 

μητέρα του, του αποκάλυψε το όνομα του πραγματικού του πατέρα την εποχή του 

μεγάλου οικονομικού κραχ των ΗΠΑ, όταν πλέον λευκοί και μαύροι από κοινού 

βίωναν την απόλυτη εξαθλίωση και δυστυχία.  



Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο Robert δεν υιοθέτησε το 

επώνυμο Johnson λόγω του πατέρα του αλλά λόγω ενός μουσικού που τον 

επηρέασε εξαιρετικά. Αυτός ήταν ο Lonnie Johnson. Ο Lonnie Johnson όπως και οι 

Skip James, Koko Arnold, Blind Lemon Jefferson, Son House αποτέλεσαν τις κύριες 

μουσικές επιρροές του τότε νεαρού Robert. Μετά την απροειδοποίητη εγκατάλειψή 

της από τον πατέρα του Robert, η Julia επανασυνδέθηκε με τον Charles Spencer, για 

πολλούς τον πρώτο της σύζυγο, για άλλους τον άνδρα που προηγήθηκε του Noah 

Johnson. Στη συνέχεια πάντως, η Julia γνώρισε τον Willie "Dusty" Willis, έναν αγρότη 

που είχε όμως τη δική του οικογένεια. Η Julia και ο νεαρός γιός της μετακόμισαν στο 

αγρόκτημα που δούλευε ο Willie "Dusty" Willis και ζούσαν όλοι μαζί σαν μία 

οικογένεια μέχρι που ο Robert έγινε 18 χρονών. Σαν εκτός γάμου παιδί, 

αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από την οικογένεια του Willis και αυτός αλλά 

και η μητέρα του ώστε να αναγκάζονται προσωρινά να αλλάζουν τόπους διαμονής 

προς εύρεση εργασίας σε μέρη γύρω από το Δέλτα του Μισσισσιππή αλλά στο 

τέλος και πάλι να επιστρέφουν στο αγρόκτημα. Μερικές φορές μάλιστα, ο Willis και 

η επίσημη γυναίκα του αλλά και τα παιδιά τους ήταν τόσο εχθρικοί απέναντι στον 

Robert που ο ίδιος αναγκαζόταν να ζητά προστασία σε γείτονες και φίλους της 

μητέρας του. Αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, ο Robert παντρεύτηκε τη Virginia Travis 

που δυστυχώς πέθανε ενώ 

εγκυμονούσε, τον Απρίλη 

του 1930. Αυτό, σημάδεψε 

τον Robert που έπεσε σε 

μεγάλη μελαγχολία και 

αφοσιώθηκε για τα καλά 

στη μουσική 

εγκαταλείποντας οριστικά 

τα αγροκτήματα στα οποία 

περιστασιακά εργαζόταν. 

Ακόλουθός του στις 

μουσικές του 

περιπλανήσεις ήταν ο 

καρδιακός του φίλος ο Willie Brown που αρεσκόταν στο να κάθεται μαζί του σε 

διάφορες επιτύμβιες στήλες μέσα σε νεκροταφεία και να συνθέτουν μαζί τραγούδια 

πίνοντας moonshine ( άρθρο: «Robert Johnson and the Crossroad Curse»). Ο Robert 

έμαθε να παίζει slide όταν παρακολούθησε τον Son House τον οποίο και συνόδεψε 

μουσικά σε αρκετά juke joints της περιοχής του Δέλτα. Ανέπτυξε όμως τη δική του 

τεχνική η οποία αργότερα ενέπνευσε πάρα πολλούς μαύρους και λευκούς 

μουσικούς. Έπαιξε επίσης με τον Charlie Patton και τον Sonny Boy Williamson. O 

Robert σαν καλλιτέχνης ήταν τελειομανής και ανικανοποίητος με τις επιδόσεις του. 

Ήθελε πάντοτε να ξεπερνά τον εαυτό του και δεν αρεσκόταν σε μερικά θετικά 

σχόλια και μια σχετικά καλή φήμη που είχε αποκτήσει το όνομά του. Έτσι λοιπόν, 



έκανε ότι ήταν δυνατόν από πλευράς μουσικής και εκτελεστικής δεινότητας, να 

γίνει ο πιο καταξιωμένος καλλιτέχνης μπλουζ στο Deep South. 

Σύμφωνα με το άρθρο «Robert Johnson and the Crossroad Curse», η υποτιθέμενη 

συμφωνία που έκανε με το διάβολο οφειλόταν σε κακές φήμες που επίτηδες 

κυκλοφορούσαν από τα στόματα συναδέλφων του μουσικών επειδή σε πολύ λίγο 

χρόνο, τους είχε όλους ξεπεράσει σε φήμη και δόξα. Οι φήμες αυτές βρήκαν αρκετά 

πρόσφορο έδαφος στο Δέλτα του Μισσισσιππή μιας και οι κοινότητα των μαύρων 

εκεί ήταν βαθειά θρησκευόμενη αλλά και απαίδευτη. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι 

κάποιος πούλησε την ψυχή του στο διάβολο με αντάλλαγμα τη φήμη και τη δόξα 

αλλά συνάμα και την μουσική ικανότητα, ήταν όχι μόνο κάτι που εύκολα έγινε 

πιστευτό αλλά και αποτέλεσε και θέμα καθημερινής κουβέντας των κατοίκων που 

λόγω των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο τους, αναζητούσαν 

τέτοιου τέτοιου είδους θέματα, βουτηγμένα στο μύθο, το φόβο, την προκατάληψη 

και τη δοξασία για σχολιασμό. Μάλιστα, κυκλοφόρησε και η φήμη πως ο Robert 

Johnson είχε θυμώσει με το θεό που του στέρησε τη γυναίκα του και το παιδί του 

και αποφάσισε να συνεργαστεί με τον διάβολο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το θρύλο, 

ο παραλογισμός και έλλειψη θρησκευτικής 

πίστης οδήγησαν τον Robert Johnson στη 

διασταύρωση των αυτοκινητόδρομων 61 και 49 

στο Clarksdale του Μισσισσιππή. Εκεί λοιπόν, 

σύμφωνα πάντα με το θρύλο, έπαιξε ένα 

αρχέγονο άσμα (ancient incantation) με το οποίο 

καλούσε τον διάβολο να έρθει από την κόλαση. Ο 

διάβολος εμφανίστηκε, κούρντισε την κιθάρα του 

Robert Johnson, έπαιξε λίγο και του την 

παρέδωσε. Από τη στιγμή εκείνη, ο Robert 

Johnson άρχισε να παίζει κιθάρα με έναν εντελώς 

ξεχωριστό τρόπο (Unearthly guitar style, όπως 

μας λέει το άρθρο «Robert Johnson and the 

Crossroad Curse») με τα δάχτυλά του 

κυριολεκτικά να χορεύουν πάνω στις χορδές. Η 

δε φωνή του, άλλαξε ριζικά και απέκτησε μια χροιά βογγητού-παραπόνου που 

αργότερα η θρησκόληπτη κοινότητα του Δέλτα απέδωσε στη βαθειά λύπη ενός 

καταδικασμένου αμαρτωλού για τον οποίον η κόλαση ήταν μονόδρομος.  

Το 1936, ο Robert Johnson ήρθε σε επαφή με τον παραγωγό της American Record 

Company, τον Don Law που του προσέφερε 10 έως και 15 δολάρια για το κάθε 

τραγούδι που θα ηχογραφούσε. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε στο ξενοδοχείο Gunter 

στο San Antonio του Τέξας. Εκεί ο Robert Johnson έπαιξε και ηχογράφησε τις δικές 

του συνθέσεις αλλά και κάποιες συνθέσεις άλλων bluesmen. Η ηχογράφηση έγινε 

στις 23, 26 και 27 Νοεμβρίου του 1936. Η φήμη όμως του Johnson ως γυναικά και 

σαματατζή οδήγησε την αστυνομία στο να τον συλλάβει και να τον βάλει στη 



φυλακή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, οι αστυνομικοί του έσπασαν την 

κιθάρα και τον έδειραν. Ίσως βέβαια και η σύλληψή του να ήταν ένας καλά 

καμουφλαρισμένος ρατσισμός, ένα official lynching αν θέλετε. Ας θυμηθούμε τις 

άγριες εποχές του ξυλοδαρμού των μαύρων πλανόδιων μουσικών και όχι μόνο, τις 

επιθέσεις που δέχονταν από λευκούς θρησκόληπτους «οικογενειάρχες», ο 

οποιοσδήποτε είχε σκούρο χρώμα και τριγυρνούσε αργά το βράδυ. Φοβούμενος ότι 

θα του σακάτευαν τα χέρια και τα δάκτυλα, ο Robert Johnson ζήτησε από τους 

αστυνομικούς να επικοινωνήσουν με τον παραγωγό του. Εκείνος πλήρωσε για να 

αφεθεί ο τραγουδιστής ελεύθερος εξηγώντας πως επρόκειτο για σπουδαίο 

καλλιτέχνη που πριν λίγες ώρες είχε ηχογραφήσει τα τραγούδια του. Ο Robert 

Johnson ηχογράφησε το “Crossroads Blues” και μερικά άλλα τραγούδια τις 

επόμενες μέρες και οριστικά εγκατέλειψε την πόλη του San Antonio. To 1937 έκανε 

ακόμα μερικές ηχογραφήσεις στο Brunswick Record Building στο Dallas του Τέξας 

ενώ στις 19 και 20 του Ιούνη, ηχογράφησε 12 ακόμα τραγούδια για τον Don Law. 

Πολλά από αυτά ήταν διαφορετικές εκδοχές προηγούμενων τραγουδιών. Όπως και 

πριν, ο Robert πήρε λίγα μετρητά και τίποτε άλλο. Η έννοια της πνευματικής 

ιδιοκτησίας προφανώς του ήταν άγνωστη. Ο Don Law σχεδίαζε μερικές ακόμη 

ηχογραφήσεις αλλά οι εξελίξεις στη ζωή του Robert Johnson ήταν τέτοιες που δεν 

ξανασυναντήθηκαν ποτέ. 

O Robert Johnson συνέχισε να ζει την πολυτάραχη ζωή του παίζοντας μουσική, 

ξετρελαίνοντας γυναίκες και φλερτάροντας επικίνδυνα με το θάνατο. Ο θρύλος μας 

λέει ότι ένας ζηλιάρης σύζυγος του οποίου ο Robert είχε ξελογιάσει τη γυναίκα, του 

έβαλε στρυχνίνη στο ουίσκι του ενώ βρισκόταν σε ένα μπαρ μαζί με τον Sonny Boy 

Williamson και τον Honeyboy Edwards. Οι φήμες λένε ότι είτε κάποιος άλλος φίλος 

είτε ο ίδιος ο Sonny Boy Williamson τον προειδοποίησαν να μην πιει από το ουίσκι 

που του είχαν σερβίρει αλλά αυτός δεν άκουσε κανένα. O Honeyboy Edwards ένας 

πολύ γνωστός μουσικός του Μισισιπή Δέλτα ισχυρίζεται πως ήταν παρών στην 

εσκεμμένη δηλητηρίαση του Robert Johnson και την αφηγείται: « Ο ιδιοκτήτης του 

Juke joint είχε μία πολύ όμορφη γυναίκα και δεν ήθελε να τη χάσει. Ο Robert 

επρόκειτο να την πάρει και να φύγουν μαζί. Έτσι ο άνθρωπος αυτός έβαλε 

δηλητήριο σ’ αυτό το ουίσκι πάνω στην καρέκλα δίπλα στον Robert που έπαιζε. 

Σύντομα ο Ρόμπερτ άρχισε να αισθάνεται άσχημα και τον μετέφερα (o Edwards τον 

Johnson) στο σπίτι ενός φίλου. Μερικές μέρες μετά πέθανε. Ο Robert αγαπούσε το 

ουίσκι και τις γυναίκες αλλά μερικές γυναίκες πρέπει να τις αφήνεις στην ησυχία 

τους, ξέρεις τι εννοώ...»  

Έτσι στις 16 Αυγούστου του 1938, ο Robert Johnson πεθαίνει ενώ υπέφερε για 

πολλές μέρες από σπασμούς. Μέχρι και σήμερα δεν είναι γνωστός ο τόπος ταφής 

του. Για παράδειγμα, στην πολιτεία του Μισσισσιππή, υπάρχουν δύο τάφοι σε δύο 

διαφορετικά σημεία που και οι δύο υποτίθεται πως ανήκουν στον Robert Johnson. 

To 1986, o Robert Johnson μπήκε στο Rock And Roll Hall Of Fame ενώ στις 17 



Σεπτεμβρίου του 1994, το Αμερικανικό ταχυδρομείο εξέδωσε γραμματόσημο με το 

πρόσωπό του. 

Το ραντεβού με το διάβολο απέκτησε θρυλικές κοινωνικοψυχολογικές διαστάσεις. 

Ο αδερφός του λιγότερου γνωστού Bluesman Tommy Johnson, (καμία συγγένεια με 

τον Robert Johnson), ο LeDell Johnson, ισχυρίσθηκε πως ο αδερφός του ήταν αυτός 

που είχε ραντεβού με το διάβολο και όχι ο Robert  (Katherine Yronwode-“Hoodo in 

Theory and Practice”). Μάλιστα, ο Tommy Johnson μας εξηγεί πως αυτό το 

ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 

"If you want to learn how to make songs yourself, you take your guitar and you go 

to where the road crosses that way, where a crossroads is. Get there, be sure to get 

there just a little 'fore 12 that night so you know you'll be there. You have your 

guitar and be playing a piece there by yourself...A big black man will walk up there 

and take your guitar and he'll tune it. And then he'll play a piece and hand it back 

to you. That's the way I learned to play anything I want." 

from "Tommy Johnson" by David Evans (London: Studio Vista, 1971) 

 

Μετάφραση: «Αν θέλεις να μάθεις πώς να φτιάχνεις τα δικά σου τραγούδια,, 

παίρνεις την κιθάρα σου και πηγαίνεις στο σημείο όπου είναι ένα σταυροδρόμι. Να 

είσαι εκεί  και να είσαι σίγουρα εκεί λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχεις μαζί την 

κιθάρα σου και να παίζεις κάτι δικός σου.  ... Ένας μεγάλος μαύρος άνδρας θα 

περπατήσετε μέχρι εκεί θα πάρει την κιθάρα σου και θα την κουρντίσει. Και τότε θα 

παίξει ένα κομμάτι και θα σου τη δώσει πίσω Με αυτόν τον  τρόπο έμαθα να παίζω 

οτιδήποτε θέλω.» 

 

Σύμφωνα με την Katherine Yronwode, το τραγούδι του Robert Johnson είναι για το 

ωτο-στοπ (hitch-hiking) και όχι για τη συνάντηση με το διάβολο. Η συγγραφέας 

επιμένει πως η κατασκευή αυτού του θρύλου οφείλεται στον συγγραφέα Robert 

Palmer που μετέφερε τις αφηγήσεις του Tommy Johnson στο πρόσωπο του πιο 

γνωστού και πιο καταξιωμένου συναδέλφου του Robert. Μάλιστα ισχυρίζεται πως ο 

Robert δεν ήταν μυημένος στην hoodoo λατρεία και συνεπώς δεν θα μπορούσε 

ποτέ να γράψει ένα τραγούδι με τέτοιες αναφορές. Εξάλλου, ποτέ ο Robert Johnson 

δεν ισχυρίστηκε ότι γνώριζε ή είχε μυηθεί στη hoodoo λατρεία. Ο Tommy Johnson 

όμως το είχε ισχυριστεί αυτό πολλές φορές.  

 

Τι σόι πλάσμα ήταν τελικά στο «Σταυροδρόμι;» 

Στις πολυθεϊστικές θρησκείες και ιδιαίτερα στις θρησκείες των Γερμανικών λαών 

πριν τον χριστιανισμό υπήρχε μία θεότητα (Der Teufel ) ανάλογη με αυτή του θεού 

Πανός των αρχαίων Ελλήνων. Επρόκειτο για ένα παιχνιδιάρη θεό που ανακατευόταν 

με τους θνητούς, τους μάθαινε τρόπους να χαίρονται τη ζωή και να απολαμβάνουν 

τα δώρα της φύσης. Αυτός ο παιχνιδιάρης θεός ήταν «δαίμων» και όχι «διάβολος» 



που σημαίνει όχι κατ’ ανάγκη κάτι το κακό. Στην αρχαιότητα, «δαίμονες» ονόμαζαν 

διάφορες υπεράνθρωπες θεότητες που προκαλούσαν και κακό και καλό (ας 

θυμηθούμε τη λέξη «ευδαιμονία»). Στη θρησκεία των Mayas έχουμε το θεό Maam 

που προστατεύει τα σταυροδρόμια. Στην πολυθεϊστική Αφρική, έχουμε μια πολύ 

μεγάλη σειρά από παρόμοιους «θεούς» που απαντώνται σε σταυροδρόμια, τα 

φυλάσσουν και διδάσκουν στους περαστικούς τη σοφία αλλά και την τέχνη της 

μουσικής. Είναι πνεύματα σοφά και επιτελούν το ρόλο του διδασκάλου. Τα δε 

ονόματά τους ποικίλουν ανάλογα με τη φυλή και τη διάλεκτο: Legba, Ellegua, 

Elegbara, Eshu, Exu, Nbumba Nzila, και Pomba Gira. Προφανώς λοιπόν, ο 

εκχριστιανισμός των μαύρων της Αφρικής δημιούργησε μία ανάγκη ενσωμάτωσης 

των πατρώων θρύλων και των παραδόσεων των μαύρων με τη νέα τους θρησκεία. 

Έτσι λοιπόν μας προέκυψε η ιστορία με το “Crossroads”. 

Ο Robert Johnson ήταν ένα φυσικό ταλέντο, ένας γεννημένος μουσικός που 

γεννήθηκε σε ένα εξαιρετικά στερημένο οικογενειακό αλλά και κοινωνικό 

περιβάλλον. Το ταλέντο αλλά και η φήμη του ενόχλησαν συναδέλφους του που για 

να τον κακολογήσουν δημιούργησαν μία πλασματική ιστορία βασισμένη στη hoodo 

λατρεία (το κράμα που προέκυψε από την ανάμειξη του χριστιανισμού με τις 

παραδόσεις και τους θρύλους που έφεραν οι Αφρικανοί σκλάβοι μαζί τους). Μέχρι 

και σήμερα πάντως, επιχειρείται η «εκμετάλλευση» αυτής της ιστορίας με το 

διάβολο και το «Σταυροδρόμι» αποδίδοντας την τραγωδία των Lynyrd Skynyrd, το 

θάνατο του γιου του Eric Clapton, την ασθένεια του Peter Green, το θανατηφόρο 

ατύχημα του Duane Allman των Allman Brothers στο γεγονός ότι τραγούδησαν ένα 

«στοιχειωμένο τραγούδι, το “Crossroads Blues”. Όλα αυτά βέβαια κινούνται στην 

εκτός πραγματικότητας σφαίρα, τη σφαίρα του θρύλου. Άλλο η ιστορία και άλλο ο 

θρύλος. Έχει όμως και ο θρύλος την αξία του........... (Πηγή: Charters, Samuel B 

(1967). The Bluesman. The story of the music of the men who made the Blues. Oak 

Publications, Evans, David (1971). Tommy Johnson. Studio Vista, Palmer, Robert 

(1982) paperback edition. Deep Blues. Macmillan, Wolf, Robert (2004) Hellhound on 

My Trail: The Life of Robert Johnson, Bluesman Extraordinaire. Mankato, MN: 

Creative Editions, Katherine Yronwode-“Hoodo in Theory and Practice”, «Robert 

Johnson and the Crossroad Curse», διαδίκτυο).  

 


