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Πρόλογος

ΑΠΟ ΤΟυΣ ΜΕΓΑλυΤΕΡΟυΣ δοκιμιογράφους 
της αγγλικής παράδοσης, ο William Hazlitt 

(1778-1830) καταπιάστηκε με όλα τα είδη του 
κριτικού λόγου, δοκιμάστηκε με επιτυχία στη 
ζωγραφική, άσκησε επί χρόνια τη δημοσιογρα-
φία, έδωσε πολλές ιστορικές διαλέξεις, συνδέθηκε 
με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, στοχαστές 
και ποιητές της εποχής του (από τον Coleridge 
και τον Wordsworth ως τον Byron και τον Keats, 
από τον Charles Lamb ως τον Stendhal, και από 
τον William Godwin ως τον sir Joshua Reynolds), 
δεν δίστασε να συγκρουστεί με τους ισχυρούς και 
να μιλήσει για τα κακώς κείμενα της βρετανικής 
υψηλής κοινωνίας, υπερασπίστηκε φλογερά τα ιδε-
ώδη της ελευθερίας και του αυτοπροσδιορισμού 
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και σήμερα στοιχίζεται πλάι στον Samuel Johnson 
αλλά και τον George Orwell: επίγονος του πρώτου 
και πρόδρομος του δεύτερου, υπήρξε ένας θαρρα-
λέος και οξύς σχολιαστής, κοινωνικός όταν ανέ-
τεμνε τα ήθη των κοινωνικών τάξεων και καθαρά 
«πολιτικός» όταν κατακεραύνωνε την κοινοβουλευ-
τική ψευδολογία και την ευτέλεια της λεγόμενης 
«κοινής γνώμης», όταν –με σπάνια διεισδυτικό-
τητα– καταδίκαζε τις συμβάσεις που όριζαν την 
πολιτική κουλτούρα της εποχής του. Από τους 
πρώτους εμβριθείς μελετητές του Shakespeare, 
βιογράφος του Ναπολέοντα, σκιτσογράφος των 
συγχρόνων του στην έξοχη λογοτεχνική πινακο-
θήκη του “The Spirit of the Age”, θαυμαστής του 
Montaigne στα χνάρια του οποίου επιδίωξε να 
βαδίσει, προσπάθησε, σύμφωνα με τα λεγόμενά 
του, να συνδυάσει στα δοκίμιά του τον «φιλολογικό 
και τον συνομιλητικό τόνο» και κάλυψε μια ευρύ-
τατη θεματική επικεντρωνόμενος σε λεπτομέρειες, 
οι οποίες –μολονότι δεν σχετίζονταν άμεσα με το 
υπό διερεύνηση θέμα του– «συχνά έριχναν πάνω 
του, αλλά και στην ανθρώπινη ζωή εν γένει, ένα 
παράξενο και αποκαλυπτικό φως».

ΟΥΙΛΙΑΜ ΧΑΖΛΙΤ
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Το δοκίμιο «Περί χυδαιότητας και προσποί-
ησης» συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή του Table 
Talk, Essays on Men and Manners (1822), όπου 
βρίσκονται συγκεντρωμένα κείμενα δημοσιευ-
μένα στα περιοδικά The Examiner, The Morning 
Chronicle, The Edinburg Review, κ.ά. Κείμενα 
αυτοβιογραφικά («Περί της ανάγνωσης παλιών 
βιβλίων»), τεχνοκριτικά («Πάνω σε ένα τοπίο του 
Nicholas Poussin», «Περί ζωγραφικής»), φιλο-
λογικά («Περί των σονέτων του Μίλτον»), κοι-
νωνιολογικά, όπως το παρόν, καταβυθίσεις στην 
ψυχολογία της δημιουργικότητας και της ιδιοφυίας 
(«Περί της ιδιοφυίας και της κοινής λογικής»), ή 
στοχασμοί γύρω από το εύρος και τους περιορι-
σμούς του ανθρώπινου πνεύματος σε σύγκριση με 
το αχανές του σύμπαντος και το βάθος της ανθρώ-
πινης ιστορίας («Γιατί μας τέρπουν τα πράγματα 
του παρελθόντος», «Περί αρχαιότητας»), τα απλά, 
συνομιλητικά δοκίμια του Χάζλιτ διαβάζονται με 
απόλαυση ως σήμερα.

Τα κείμενα της συλλογής Table Talk θεωρούνται 
ιδρυτικά του δοκιμιακού είδους. λαμπρή εικονο-
ποιία και εξαιρετική αίσθηση των αναλογιών, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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πλούτος αναφορών αντλημένων από τη λογοτε-
χνία και το θέατρο, διεισδυτικές παρατηρήσεις και 
τολμηρά επιχειρήματα αλλά και πυκνές αυτοβιο-
γραφικές νύξεις που προσδίδουν θερμότητα στο 
κείμενο, συνθέτουν ένα έργο χωρίς προηγούμενο· 
ένα έργο πρωτοπόρο που οδηγεί κατευθείαν στο 
δοκίμιο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Μάστορας 
του αφοριστικού λόγου, ο Χάζλιτ θα συνθέσει 
επίσης μια συλλογή 434 αποφθεγμάτων «με τον 
τρόπο των Maxims του Rochefoucault» (1823), 
όπου ακολουθεί έως υπερβολής την προσφιλή του 
μέθοδο να επιχειρηματολογεί μέσω της παραδοξο-
λογίας και των αιχμηρών αντιθέσεων, αλλά ταυ-
τόχρονα αποκαλύπτει την προϊούσα αποθάρρυνσή 
του από τα ανθρώπινα. 

Γιατί ο Χάζλιτ, μολονότι τα τελευταία του 
λόγια ήταν «λοιπόν, είχα μια ευτυχισμένη ζωή», 
δεν ευτύχησε ούτε κοινωνικά ούτε ερωτικά. Αρνού-
μενος να χαριστεί ακόμα και στους πιο στενούς 
του φίλους, έντονα επικριτικός, θα δημιουργήσει 
αντιπάθειες και εχθρότητες και θα απομονωθεί 
από όλους: «Ο Χάζλιτ έχει αποκοπεί από την 
αξιοπρεπή κοινωνία και κανείς δεν πρόκειται να 

ΟΥΙΛΙΑΜ ΧΑΖΛΙΤ
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αγγίξει βιβλίο του, όπως δεν θα άγγιζε το πτώμα 
ενός ανθρώπου που πέθανε από πανούκλα», έγραψε 
ο σύγχρονός του John Wilson στο Blackwood’s 
Magazine. Bουτηγμένος στα πάθη του πνεύματος 
και της σάρκας, θα δει τον πρώτο του γάμο να 
διαλύεται, θα ζήσει μια έντονη ερωτική απογοή-
τευση, καρπός της οποίας θα είναι το βιβλίο του 
Liber Amoris, και θα εγκαταλειφθεί και από τη δεύ-
τερη σύζυγό του τρία χρόνια πριν από τον θάνατό 
του. Ερωτοτροπώντας με την κατάθλιψη, βαριά 
άρρωστος, θα σβήσει παρεξηγημένος από τους 
πολλούς, ακατανόητος από τους οικείους του, ίσως 
πολύ ανώτερος πνευματικά απ’ όσο μπορούσε να 
αντέξει η συντηρητική, «υποκριτική και χυδαία» 
εποχή του.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Περί χυδαιότητας  
και προσποίησης 

ΛΙΓΑ ΑΝθΡώΠΙΝΑ ΓΝώΡΙΣΜΑΤΑ είναι τόσο 
στενά συνδεδεμένα όσο η χυδαιότητα και  

η προσποίηση. Εδώ ισχύει πραγματικά το λεχθέν 
«οι λεπτοί διαχωρισμοί τα όρια διασπούν1». Δεν 
υπάρχει ασφαλέστερη απόδειξη ταπεινής κατα-
γωγής και έμφυτου κακού χαρακτήρα από το 
να σκέφτεται και να μιλά κανείς αδιάκοπα για 
την αριστοκρατικότητα και την εκλέπτυνσή του. 

1. “Great wits are sure to madness near allied,/And thin 
partitions do their bounds divide”: «Βεβαίως τα μεγάλα 
πνεύματα με την τρέλα συμμαχούν/ και οι λεπτοί δια-
χωρισμοί τα όρια διασπούν». Από το ποίημα του John 
Dryden Αβεσσαλώμ και Αχιτόφελ (1681) (Σ.τ.Μ.)

a
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Είναι παρατηρημένο ότι ο άνθρωπος ρέπει έντονα 
προς ό,τι προσπαθεί επίμονα να αποφύγει: όταν 
προσποιούμαστε ότι περιφρονούμε μια κατά-
σταση, είναι ολοφάνερο ότι αισθανόμαστε πως 
την έχουμε πλησιάσει επικίνδυνα. Από τις δύο 
κατηγορίες ανθρώπων που θα περιγράψω εδώ, 
δεν ξέρω ποια πρέπει να θεωρηθεί η πιο απεχθής: 
οι χυδαίοι που υποδύονται τους εκλεπτυσμένους 
ή οι εκλεπτυσμένοι που συνεχώς σαρκάζουν τους 
χυδαίους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δια-
φοροποιηθούν από αυτούς. Οι δύο αυτές ομά-
δες συνεχώς κατατρίβονται η μία με την άλλη· 
τα χαμηλότερα στρώματα σκέφτονται τα υψη-
λότερα με φθόνο, οι πιο τυχεροί τους λιγότερο 
ευτυχείς γείτονές τους με περιφρόνηση. Κατά 
κανόνα τοποθετούνται η μία απέναντι στην άλλη· 
διαγκωνίζονται ασταμάτητα λόγω των αντίπα-
λων διεκδικήσεών τους· ο ειρμός και ο προσα-
νατολισμός της σκέψης τους είναι κοινός (αν και 
αντεστραμμένος ανάλογα με την κατάσταση κάθε 
ομάδας) και καταλαμβάνει όλον τον χρόνο και 
την προσοχή τους. Οι πρώτοι καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ακόμα και προσβάλλοντας 
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τη λογική, προκειμένου να θεωρηθούν εκλε-
πτυσμένοι· οι δεύτεροι δεν έχουν άλλη έγνοια 
ή σκοπό παρά να μη θεωρηθούν χυδαίοι. Πολύ 
φτωχό το πάθος τους· αξιοθρήνητη η φιλοδοξία 
τους. Το να μην είναι κανείς αυτό που ολόκαρδα 
απεχθάνεται είναι πολύ ταπεινός τρόπος για να 
διεκδικήσει την ανωτερότητα· αλλά το να απε-
χθάνεται κανείς αυτό που πραγματικά είναι, είναι 
ακόμη χειρότερο. Ιδωμένοι απ’ αυτήν την άποψη, 
οι περισσότεροι ήρωες στα μυθιστορήματα της 
δεσποινίδος Burney2 –οι Μπράντον, οι Σμιθ,  
οι Ντάμπστερ, οι Σεσίλιες, οι Ντέλβιλ, κ.λπ.– 
συναντιούνται απολύτως: οι μισοί προσπαθούν 
να μην εκληφθούν ως αυτό που είναι και οι άλλοι 

2. Η Frances (Fanny) Burney (1752-1840) ήταν Αγγλίδα 
μυθιστοριογράφος, μία από τις πρώτες γυναίκες συγ-
γραφείς που το έργο τους δημοσιεύτηκε όσο ζούσαν. 
Αποτύπωνε σκηνές οικογενειακής ζωής και θεωρείται 
πρόδρομος της Jane Austen. Το πρώτο και καλύτερο μυθι-
στόρημά της ήταν το Εβελίνα (1778) που περιγράφει τη 
μύηση ενός κοριτσιού από την επαρχία στις απολαύσεις 
της λονδρέζικης ζωής. (Σ.τ.Μ.)
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μισοί κάνουν ό,τι μπορούν για να μην τους περά-
σουν για τους πρώτους. Κανένας τους δεν έχει 
εντελώς αυτόνομες αξιώσεις, ή σοβαρά αξιολο-
γικά κριτήρια. «Ένα φτερό θα αναποδογύριζε 
τη ζυγαριά τους3». Όσο κι αν η μέτρια αυτή 
συγγραφέας δεν έχει επίγνωση της μεταφυσικής 
ταυτότητας των κύριων και των δευτερευόντων 
χαρακτήρων της, η προσποίηση είναι το βασικό 
χαρακτηριστικό και των μεν και των δε.

Η εκλέπτυνση είναι απλώς ένα πιο εκλε-
κτό και τεχνητό είδος χυδαιότητας. Δεν μπορεί 
να υπάρξει παρά μέσω δάνειων διακριτικών. 
Ξιπάζεται και χλευάζει τους απλούς πόθους και 
τις συνήθεις αξιώσεις της μεγάλης μάζας των 
ανθρώπων. Κρίνει την αξία των πάντων βάσει 
του ονόματος, της μόδας και της κοινής γνώ-
μης· και ως εκ τούτου, με υλικά τη συνειδητή 
απουσία πραγματικών αρετών ή την έλλειψη 
γνήσιας ικανοποίησης, οικοδομεί την αλαζονική 
και φαντασιακή έπαρση, με την οποία αντιμετω-

3. Γουίλιαμ Σαίξπηρ, Ερρίκος ο Τέταρτος. (Σ.τ.Μ.)
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πίζει την εξαθλίωση και τις ανάγκες των άλλων.  
Οι βίαιες αντιπάθειες είναι πάντοτε ύποπτες και 
προδίδουν μια μυστική συγγένεια. Η διαφορο-
ποίηση ανάμεσα στον «Μεγάλο και τον Μικρό 
Χυδαίο» γίνεται κυρίως επί τη βάσει εξωτερι-
κών χαρακτηριστικών. Ο λιμοκοντόρος επικρίνει 
τη φορεσιά του χωριάτη, όπως ο λογιώτατος 
γκρινιάζει για την αγραμματοσύνη του αναλ-
φάβητου, ή ο σεμνότυφος αναστατώνεται με τα 
καθ’ υποτροπήν παραπτώματα όσων γνωστών 
του έχουν κάποιες «αδυναμίες». Όσοι διαθέτουν 
πενιχρά εσωτερικά αποθέματα είναι φυσικό να 
αναζητούν αλλού τροφή για την αυτοεκτίμησή 
τους. Οι πλέον αδαείς αρέσκονται να ειρωνεύ-
ονται τους ξένους: το σκάνδαλο και η σάτιρα 
κυριαρχούν κυρίως στην επαρχία, γιατί η τάση 
να γελοιοποιούμε ακόμη και την ελαφρότερη ή 
την προφανέστερη παρέκκλιση από όσα τυχαίνει 
να εγκρίνουμε θεραπεύεται με την πρόοδο της 
κοινής λογικής και της αξιοπρέπειας4. Η πραγ-

4. «Ας υποθέσουμε ότι ένας Ευρωπαίος κόβει τη γενειάδα 
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ματική αξία δεν θριαμβεύει πάνω στα σφάλ-
ματα και τις ανεπάρκειες των άλλων· η αληθινή 
φινέτσα αποστρέφει το πρόσωπο από τη βαναυ-
σότητα και την παραμόρφωση, αντί να ενδίδει 
σε ανάξιες ενός ανδρός θριαμβολογίες εναντίον 
τους. Ο Ραφαήλ δεν ξεθωριάζει μπροστά στις 
κακοτεχνίες μιας επιγραφής του δρόμου, ούτε 

του και φοράει περούκα στο κεφάλι του, ή πλέκει τη φυσική 
του κόμη σε σκληρούς κόμπους όσο πιο αφύσικα γίνεται, 
στη συνέχεια την καθιστά άκαμπτη χρησιμοποιώντας χοι-
ρινό λίπος και σκεπάζει το σύνολο με αλεύρι, με τη βοήθεια 
ενός μηχανήματος που το σκορπίζει πάνω στα μαλλιά με 
απόλυτη ομοιογένεια. Έτοιμος πια μετά την πολύωρη του-
αλέτα του, βγαίνει στον δρόμο και συναντάει έναν Ινδιάνο 
Τσερόκι που έχει αφιερώσει τον ίδιο χρόνο στον καλλωπι-
σμό του και έχει περάσει με ανάλογη φροντίδα και προσοχή 
την κίτρινη και κόκκινη μπογιά του σε συγκεκριμένα σημεία 
του μετώπου και των ζυγωματικών του, όπως εκείνος κρίνει 
καταλληλότερο: όποιος από τους δύο αισθανθεί απέχθεια για 
τον άλλον εξαιτίας της προσκόλλησής του στον συρμό της 
χώρας του, όποιος αισθανθεί πρώτος την τάση να γελάσει, 
τότε αυτός είναι βάρβαρος»: Sir Joshua Reynolds Discourses, 
τόμος i. σελ. 231, 232. (Σ.τ.Σ.)
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ο Όμηρος κρατάει το κεφάλι του ψηλότερα 
συγκρινόμενος με έναν βάρδο της οδού Γκραμπ. 
Η πραγματική ισχύς, η πραγματική υπεροχή 
δεν αναζητεί προβολή μέσω της σύγκρισης με 
την κατωτερότητα, ούτε φοβάται μήπως μολυν-
θεί από την επαφή με κάτι άξεστο ή απλοϊκό. 
Βασίζεται στον εαυτό της και είναι εξίσου απαλ-
λαγμένη και από την εριστικότητα και από την 
προσποίηση. Όμως το πνεύμα της εκλέπτυν-
σης είναι η απόλυτη ουσία της εριστικότητας 
και της προσποίησης· αντλεί απόλαυση από τα 
υποτιθέμενα προσόντα της και από την άσβεστη 
υπεροψία με την οποία αντιμετωπίζει τις ακού-
σιες γκάφες ή τα τυχαία μειονεκτήματα εκείνων 
που επιλέγει να μεταχειριστεί ως κατωτέρους 
της. Κι έτσι μια μοδάτη δεσποινίς σκάει απ’ τα 
γέλια μπροστά στο αγροίκο σχήμα ενός μπερέ 
ή την αδέξια υπόκλιση μιας χωριατοπούλας που 
έχει έρθει για να προσληφθεί ως καμαριέρα της 
μαμάς της· ωστόσο, απόδειξη του πόσο σαθρή 
είναι αυτή η υστερική εκδήλωση της εξαιρετικά 
καλής γνώμης που έχει για τον εαυτό της και 
της περιφρόνησης για την αμαθή χωριάτισσα, 
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είναι το ότι την επομένη ενθουσιάζεται με τον 
ίδιον ακριβώς μπερέ, αν τύχει να της τον φέρει 
η Γαλλίδα καπελού της, υποδεικνύοντάς της ότι 
είναι η τελευταία λέξη της μόδας· και σε μια 
εβδομάδα έχει κιόλας αναπτύξει τέτοια οικει-
ότητα με την καμαριέρα, ώστε φλυαρεί μαζί 
της (επί ίσοις όροις και επί ώρες) για καπέλα 
και κορδέλες και δαντέλες. Δεν υπάρχει ανά-
μεσά τους καμιά διαφορά, εκτός από το ότι  
η μία ζει στην κουζίνα και η άλλη στο σαλόνι: 
αν οι περιστάσεις τις συμφιλίωναν, θα ταίριαζαν 
σαν το χέρι με το γάντι. Κατά την κυρά και  
η υπηρέτρια, που λένε. Η ομιλία τους, οι σκέ-
ψεις τους, τα όνειρά τους, οι προτιμήσεις και οι 
αντιπάθειές τους είναι οι ίδιες. Το μυαλό της 
κυράς περιστρέφεται συνέχεια γύρω από φορέ-
ματα και στολίδια, το ίδιο και της υπηρέτριας· 
η νεαρή κυρία λαχταράει να κάνει βόλτα με μια 
άμαξα με έξι άλογα, το ίδιο και η υπηρέτρια, 
μόνο που δεν έχει τη δυνατότητα· η δεσποινίς 
έχει διαμορφώσει τον beau-ideal των ονείρων 
της ως έναν εραστή με μαύρα μάτια και ροδαλά 
μάγουλα, ο οποίος δεν διαφέρει διόλου από εκεί-




