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Επάνοδος στον Hazlitt

Είμαστε ψυχροί με τους άλλους μονάχα όταν 
είμαστε μουντοί εντός μας, και δεν έχουμε 
μήτε σκέψεις μήτε αισθήματα να μοιρα-
στούμε μαζί τους. Δώσε σ’ έναν άνθρωπο 
κάποιο θέμα να σκεφτεί, πρόσφερέ του ένα 
σκίρτημα απόλαυσης στην καρδιά του, και 
θα χαρεί αφάνταστα να τα μοιραστεί με τον 
πρώτο που στο διάβα του θα βρει.

William Hazlitt

ΠΟλλΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ από το τυχαίο, μα τίποτα 
δεν σταματάει εκεί. Στη φράση αυτήν μπο-

ρείς να συνοψίσεις τον βίο και το έργο, τον τρόπο 
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του σκέπτεσθαι αυτού του πολύπτυχου στοχαστή 
και καλλιτέχνη, του William Hazlitt, που είδε το 
πρώτο φως στις 10 Απριλίου (όπως και ο ταπει-
νός μεταφραστής του) του 1778, για να σπουδά-
σει σχεδόν τα πάντα, να γράψει για σχεδόν τα 
πάντα, να αμφισβητήσει και να ανατρέψει σχεδόν 
τα πάντα, αλλά και να ζωγραφίσει, να φιλοσο-
φήσει, να μεταβεί στο Παρίσι, να δει (έστω από 
κάποιαν απόσταση) το ίνδαλμά του, τον Ναπο-
λέοντα, να παντρευτεί, να κάνει τρεις γιους, να 
χάσει τους δύο, να γνωρίσει οδυνηρά τη μέγκενη 
της ένδειας, να εργαστεί άοκνα, αυτός ο χαλκέ-
ντερος γραφιάς, να καταπιαστεί για τα προς το 
ζην με πέντε και έξι δημοσιογραφικά είδη, να 
δει τον γάμο του να διαλύεται, να ερωτευτεί ολέ-
θρια, να απογοητευτεί, να συνθέσει ένα πόνημα 
περί έρωτος (το Liber Amoris, κι ας θυμηθούμε 
ότι ο Henry Miller διατεινόταν πως ένα βιβλίο 
είναι ο επικήδειος ενός έρωτα), να συντριφτεί 
από τη συντριβή του Βοναπάρτη στο Βατερλό, 
να περάσει το κατώφλι της κατάθλιψης και να 
ερωτοτροπήσει με τον βαρύ αλκοολισμό, μάλιστα 
προαναγγέλλοντας τους κλοσάρ της Αριστερής 

ΟΥΙΛΙΑΜ ΧΑΖΛΙΤ
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Όχθης με το να περιπλανιέται άσκοπα, αξύρι-
στος (!) και κουρελής στα κακόφημα σοκάκια 
της απελπισίας.

Ο Hazlitt πάλεψε και ανέλαβε από τις κατρα-
πακιές της μοίρας και τις τεθλασμένες των 
γεγονότων. Ο βιβλιολάτρης είναι πάντα κακό 
σκυλί και ο ψόφος που διαρκώς αναβάλλεται. 
Ο σοφός λόγιος είναι συνάμα και λάτρης των 
αθλημάτων, από τις στοίβες των βιβλίων στον 
στίβο της άθλησης, προπομπός (σε πολλά) 
συγγραφέων και τύπων bigger than life, όπως  
ο πολύς Norman Mailer. Αυτός που πιέζεται από 
το οικονομικό άχθος ξέρει να πέφτει με τα μού-
τρα στη δουλειά, κι έτσι γίνεται πιο ανθεκτικός, 
πιο αμφισβητίας, πιο δηλητηριώδης με τα δεινά 
της εποχής του, τα οποία πρώτος στο πετσί του 
τα υφίσταται. Ζωή θα πει αυτό, εφτά φορές να 
πέφτεις και να σηκώνεσαι οχτώ. Και ο William 
Hazlitt, στα πενήντα δύο χρόνια της ζωής του, 
από το 1778 έως τον Σεπτέμβριο του 1830, δεν 
θα κάνει παρά συνεχώς και ακαταπαύστως αυτό: 
να πέφτει και να σηκώνεται, να γράφει και να 
αθλείται, να πίνει και να σκέφτεται, να συναντά 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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σημαίνοντες ανθρώπους και να απομονώνεται, 
να στρώνει ένα καλοπλεγμένο δοκίμιο και να το 
τινάζει στον αέρα, να το απογειώνει μάλλον, με 
απρόσμενα λυρικά ξεσπάσματα, να χώνεται και 
να χάνεται στα λαβυρινθώδη άδυτα της Τέχνης 
κι ύστερα να γαληνεύει στις ορεινές λίμνες του 
φιλοσοφικού ενατενισμού, για να επανέλθει, με 
βραχνά ουρλιαχτά που προμηνύουν τους ποιη-
τές της Beat Generation, στις χλαπαταγές της 
καθημερινής ζωής και της κοσμοβριθούς μεγα-
λούπολης. 

Πέρα από τη διαλεκτική εφήμερου / αιώνιου, 
η ανατομική του ενασχόληση με τον καθημερινό 
βίο και η βαθιά γνώση του William Shakespeare 
και της σαιξπηρικής ματιάς στην αδυσώπητη, 
και συνάμα λυτρωτική, παρέλευση των δευτε-
ρολέπτων, προαναγγέλλει επίσης την κοσμο-
θεώρηση του άλλου μεγάλου διαλεκτικού, του 
Guy Debord, ο οποίος μάλιστα είναι από τους 
ελάχιστους στοχαστές του 20ού αιώνα που μνη-
μονεύουν τον Hazlitt. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι 
πολλοί ανακάλυψαν τον Βρετανό του 19ου αιώνα 
μέσα από τον Πανηγυρικό (1989) του Debord, 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

και ότι πλέον από τα τέλη της δεκαετίες του 
1990 ο Hazlitt αρχίζει να επανέρχεται στη συζή-
τηση και, κυρίως, να εμπνέει. 

Ελάχιστα μεταφρασμένος στη γλώσσα μας,  
ο Hazlitt, ευτύχησε προσφάτως να τον γυρίσει στα 
ελληνικά η Κατερίνα Σχινά και να τον συστήσει 
εκ νέου στο αναγνωστικό κοινό (William Hazlitt, 
Περί χυδαιότητας και προσποίησης, εκδ. Ποτα-
μός, 2010). Με τον παρόντα τόμο ελπίζουμε και 
ευχόμαστε το ενδιαφέρον για τον πολύτιμο αυτόν 
στοχαστή να επιταθεί και να ευρυνθεί. Ο υπογρά-
φων ήδη ετοιμάζει κάτι επ’ αυτού, μειδιώντας 
και ευχόμενος Καλή Ανάγνωση!

ΓΙώΡΓΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΑΚηΣ 

Μαρούσι, Οκτώβριος 2011
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Περί της ηδονής του να μισείς

ΣΕΡΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΡΑΧΝη στο στρωμένο με 
χαλάκι δάπεδο της κάμαρας όπου κάθο-

μαι (όχι πάντως η ίδια που είχε παρουσιαστεί 
αλληγορικά με τόσο καλά στο θαυμαστό Lines 
to a Spider1, αλλά μια άλλη της ιδίας διαπλά-
σεως) –τρέχει με ξέγνοιαστη, εσπευσμένη βιάση, 
παραπατάει τσαπατσούλικα προς τη μεριά μου, 
κοντοστέκεται– βλέπει τη γιγάντια σκιά μπρο-
στά της και, ανήμπορη ν’ αποφασίσει αν θα υπο-
χωρήσει ή θα προχωρήσει, ζυγιάζει τον πελώριο 
πολέμιό της – αλλά καθώς δεν πετάγομαι να 

1. Αναφορά στο ποίημα «The Seider and the fly» [1821] 
της Mary Howitt (1799-1888).

a
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συλλάβω τον πασχίζοντα αυτόν αχρείο παρείσα-
κτο όπως θα έκανε ο ίδιος σε μιαν άτυχη μύγα 
με τα δικά του βρόχια, αναθαρρεί και αποτολμά 
να συνεχίσει μ’ ένα κράμα πονηριάς, αποκοτιάς, 
και φόβου. Καθώς με προσπερνάει, ανασηκώνω 
το χαλάκι για να τον βοηθήσω στη φυγή του, 
χαίρομαι που απαλλάσσομαι από τον ανεπιθύ-
μητο εισβολέα, και ανατριχιάζω στη θύμηση 
μετά το φευγιό. Ένα παιδί, μια γυναίκα, ένας 
παλιάτσος, ή ένας ηθικολόγος, έναν αιώνα πριν, 
θα είχαν λιώσει θανάσιμα το μικρό ερπετό, αλλά 
η δική μου φιλοσοφία έχει προχωρήσει πέρα από 
κάτι τέτοιο – δεν είμαι κακόβουλος απέναντι  
σ’ αυτό το πλάσμα, αλλά και πάλι μισώ το ίδιο 
του το θέαμα. Το πνεύμα της κακεντρέχειας 
είναι πάνω και πέρα από την εφαρμογή του 
στην πράξη. Μαθαίνουμε να χαλιναγωγούμε τη 
θέλησή μας και να κρατούμε τις έκδηλες πρά-
ξεις μας μέσα στα όρια της ανθρωπιάς, πολύ 
προτού μπορέσουμε να υποτάξουμε τα συναι-
σθήματά μας και τις φαντασιώσεις μας στον 
ίδιο ήπιο τόνο. Αφήνουμε στην άκρη την εξωτε-
ρική εκδήλωση, τη βάναυση βία, αλλά δεν μπο-
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ρούμε ν’ αποχωριστούμε την ουσία ή την αρχή 
της εχθρότητας. Δεν ποδοπατάμε το εν λόγω 
άμοιρο πλασματάκι (κάτι που μοιάζει βάρβαρο 
και αξιοθρήνητο!), αλλά το ατενίζουμε με ένα 
είδος απόκρυφης φρίκης και γεμάτης προλή-
ψεις αηδίας. Θα χρειαστούν άλλα εκατό χρόνια 
έξοχου γραψίματος και επίπονης σκέψης για να 
θεραπεύσουμε τις προκαταλήψεις μας, και να 
είμαστε σε θέση να στέκουμε απέναντι σ’ αυτήν 
τη δυσοίωνη φυλή με κάτι απ’ της καλοσύνης 
το γάλα2 κι όχι με τη δική τους συστολή και το 
δικό τους δηλητήριο.

η φύση μοιάζει (όσο πιο πολύ κοιτάζουμε 
εντός της) καμωμένη από αντιπάθειες: δίχως 
κάτι να μισούμε, θα χάναμε το ίδιο το ελατή-
ριο της σκέψης και της δράσης μας. η ζωή 
θα μετατρεπόταν σε μια τελματώδη λιμνούλα 
αν δεν την αναστάτωναν τα αλληλοσυγκρουό-
μενα συμφέροντα από τα αχαλίνωτα πάθη των 

2. Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Μάκβεθ, Πράξη I, Σκηνή 5η,  
μτφρ. Κλέανδρος Καρθαίος, Πατάκης, Αθήνα 2003, σ. 24.
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ανθρώπων. η λευκή ράβδωση στην Τύχη μας 
γίνεται πιο λαμπρή (ή απλώς καθίσταται ορατή) 
με το να κάνουμε όλα τα γύρω της όσο γίνεται 
πιο σκοτεινά· έτσι και το ουράνιο τόξο ζωγραφί-
ζει τη μορφή του πάνω από ένα σύγνεφο. Είναι 
η περηφάνια; Είναι η ζήλια; Είναι η δύναμη 
της αντίθεσης; Είναι, άραγε, αδυναμία ή μοχθη-
ρία; Αλλά, όπως και να ’χει, υπάρχει μια κρυφή 
συνάφεια, ένας πόθος διακαής για το κακό μες 
στο ανθρώπινο μυαλό που νιώθει μια διεστραμ-
μένη, αλλά καλότυχη τέρψη σαν κάνει διαβολιές, 
μιας κι αυτές είναι μια αστείρευτη πηγή ικανο-
ποίησης. Το αγνό καλό σύντομα γίνεται ανού-
σιο, χρειάζεται ποικιλία και πνεύμα. Ο πόνος 
είναι εκείνο το γλυκόπικρο που δεν σε κάνει ποτέ 
σου να μπουχτίσεις. η αγάπη τείνει, με ολίγη 
από ικανοποίηση, να στραφεί στην αδιαφορία ή 
και την αηδία· μονάχα το μίσος είναι απέθαντο. 
Άραγε, παντού δεν βλέπουμε τούτη τη βασική 
αρχή επί το έργον; Τα ζώα ταλαιπωρούν και 
βάζουν σε μπελάδες το ένα το άλλο δίχως έλεος· 
τα παιδιά σκοτώνουν μύγες για πλάκα· καθένας 
διαβάζει για τα ατυχήματα και τα πλήγματα 
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στην εφημερίδα θαρρείς και είναι η αφρόκρεμα 
της απόλαυσης· μια ολόκληρη πόλη τρέχει για 
να ’ναι παρούσα σε μια πυρκαγιά, κι οι θεατές 
διόλου δεν θα χαρούν σαν τη δουν να σβήνεται. 
Καλύτερα θα ήταν, βέβαια, να σβηστεί αλλά 
τούτο μειώνει το ενδιαφέρον· και τα συναισθή-
ματά μας πάνε μαζί με τα πάθη μας παρά με 
την κατανόησή μας. Οι άνθρωποι συρρέουν ανά 
πλήθη, με πρόθυμο ενθουσιασμό, για να παρα-
κολουθήσουν μια τραγωδία στο θέατρο· αλλά εάν 
είναι να γίνει μια δημόσια εκτέλεση στον παρα-
δίπλα δρόμο το θέατρο θα μείνει άδειο, όπως 
έχει παρατηρήσει ο κύριος Μπερκ3. Ένα πλάσμα 
αλλόκοτο σ’ ένα χωριό, ένα κοπρόσκυλο, ένας 
ηλίθιος, μια γυναίκα σαλεμένη, γίνονται δημόσιο 
θέαμα και ταλανίζονται και χλευάζονται απ’ όλη 
την κοινότητα. Οι δημόσιοι μπελάδες είναι σαν 
και τα δημόσια ευεργετήματα στη φύση τους. 
Πόσον καιρό δεν κράτησαν ο πάπας και οι Βουρ-

3. Αναφορά στον Edmund Burke (1829-1797), Ιρλανδό 
πολιτικό, στοχαστή και συγγραφέα. 
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βώνοι και η Ιερά Εξέταση τον λαό της Αγγλίας 
με κομμένη την ανάσα και δεν τον προμήθεψαν 
με άφθονα παρατσούκλια για να ξεχύνει την 
οργή του! Μας έχουν κάνει τώρα τελευταία κάνα 
κακό; Όχι· αλλά πάντα έχουμε μια παραπανίσια 
ποσότητα χολής στο στομάχι και θέλουμε κάπου 
να την αφήσουμε. Πόσο απρόθυμοι ήμασταν  
ν’ αφήσουμε πια στην άκρη την τάχατες ευλα-
βική μας πίστη στα φαντάσματα και στις μάγισ-
σες επειδή μας άρεσε να διώκουμε τις δεύτερες 
και να κοψοχολιαζόμαστε με τα πρώτα! Δεν μας 
νοιάζει διακαώς τόσο η ποιότητα όσο η ποσό-
τητα της έξαψης· δεν μπορούμε ν’ ανεχτούμε 
μια κατάσταση αδιαφορίας και ennui, βαρεμά-
ρας· ο νους φαίνεται ότι απεχθάνεται το κενό 
όπως θεωρείται ανέκαθεν ότι το απεχθάνεται και  
η φύση. Ακόμα και όταν το πνεύμα της ηλικίας 
(δηλαδή η πρόοδος της διανοητικής εκλέπτυνσης 
που αντιπαλεύει τα φυσικά μας ελαττώματα) 
δεν μας επιτρέπει πλέον να κάνουμε πράξη τις 
εκδικητικές και ξεροκέφαλες διαθέσεις μας, προ-
σπαθούμε να τις ξαναζωντανέψουμε μέσα από 
περιγραφές, και να καταπιανόμαστε ακόμη με 
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τους παλιούς μπαμπούλες και τα φαντάσματα 
του τρόμου και του μίσους μας, μέσα στη φαντα-
σία. Καίμε το ομοίωμα του Γκάι Φοκς4, και τα 
γιουχαΐσματα και τα κοπανητά και οι κακο-
ποιήσεις αυτού του άμοιρου άθλιου πράγματος 
του καμωμένου από κουρέλια και άχυρα είναι 
κάτι γιορτινό σε κάθε χωριό της Αγγλίας μία 
φορά τον χρόνο. Οι προτεστάντες και οι παπικοί 
δεν καταδικάζουν πια οι μεν τους δε στον διά 
πυράς θάνατο· αλλά γραφόμαστε συνδρομητές 
στις νέες εκδόσεις του Βιβλίου των Μαρτύρων· 
και το μυστικό της επιτυχίας των Σκωτσέζι-
κων Μυθιστορημάτων είναι κατά πολύ το ίδιο 
– μας μεταφέρουν πίσω στις κακεντρέχειες, στις 
μνησικακίες, στην ερήμωση, στην ταραχή, στα 
παραστρατήματα, και στις εκδικήσεις μιας επο-
χής βάρβαρης με βάρβαρους ανθρώπους – στις 

4. Ο Guy Fawkes (1570-1606) ήταν μέλος της ομάδας καθο-
λικών συνωμοτών που οργάνωσε τη Συνωμοσία της Πυρίτι-
δας. Συνελήφθη, υπέστη βασανιστήρια, θανατώθηκε. Θρέφει 
ακόμη τη λαϊκή (και όχι μόνον) φαντασία, ως φαίνεται και 
από την πρόσφατη ταινία και κόμικς V for Vendetta. 
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ριζωμένες προκαταλήψεις και στις θανάσιμες 
έχθρες που κατέκλυζαν τις σέχτες και τα κόμ-
ματα στην πολιτική και στη θρησκεία, καθώς 
και στους αντιμαχόμενους αρχηγούς και στις 
φατρίες, στον πόλεμο και στις μηχανορραφίες. 
Αισθανόμαστε τη δύναμη ολόκληρη του πνεύμα-
τος του μίσους σ’ όλα αυτά με τη σειρά. 

Όσο διαβάζουμε, τόσο παρατάμε στην άκρη 
τους περιορισμούς του πολιτισμού, το τόσο λεπτό 
πέπλο της ανθρωπιάς. «Φύγετε πια, δανείσματα!» 
Το ανήμερο θηρίο ξαναβρίσκει την επιβολή του 
μέσα μας, νιώθουμε ξανά σαν του κυνηγιού τα 
ζώα, και όπως ο σκύλος τινάζεται απ’ τον ύπνο 
του και χιμάει με ζέση στο θήραμα έτσι και  
η καρδιά αφυπνίζεται τώρα μες στη γενέθλια 
φωλιά της κι αφήνει μιαν άγρια κραυγή χαράς 
για το ότι ανέκτησε για μιαν ακόμα φορά την 
ελευθερία και την ανομία, τις ασυγκράτητες ορμές 
της. Καθένας φτάνει στην κορύφωση της δράσης 
ή πάει στον Διάβολο με τον δικό του τρόπο. Εδώ 
πέρα δεν υπάρχει κανένα Πανοπτικόν του Τζέρεμι 
Μπένθαμ, κανένα από τα απροσπέλαστα Παρα-
ληλόγραμμα του κυρίου Ρόμπερτ Όουεν, (ο Ρομπ 




