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Περηφάνια και Προκατάληψη είναι ο τίτλος του πιο διάσημου μυθιστορήματος της Τζέιν 

Όστεν το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 1813. Είναι το δεύτερο βιβλίο 

της που δημοσιεύτηκε. Το χειρόγραφο του αρχικά γράφτηκε μεταξύ 1796 και 1797 στο 

Στίβεντον του Χάμπσαϊρ όπου η Όστεν ζούσε στο πρεσβυτέριο. Ονομάστηκε Πρώτες 

Εντυπώσεις όμως δεν δημοσιεύτηκε ποτέ με αυτό τον τίτλο και μετά από αλλαγές 

μετονομάστηκε σε Περηφάνια και Προκατάληψη. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Το μυθιστόρημα αρχικά γράφτηκε μεταξύ Οκτώβρη του 1796 και Αυγούστου του 1797. 

Ο πατέρας της Όστεν έγραψε στο Λονδρέζο βιβλιοπώλη Τόμας Κάντελ τον Νοέμβριο του 

1797 προτείνοντας το για δημοσίευση όμως απορρίφθηκε χωρίς να διαβαστεί και 

επεστράφη μέσω ταχυδρομείου. Το αδημοσίευτο χειρόγραφο παρέμεινε με την Όστεν και 

ήταν το 1811 που το πρώτο της μυθιστόρημα Λογική και Ευαισθησία δημοσιεύτηκε. 
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Η δημοσίευση του πρώτου της μυθιστορήματος ενθάρρυνε την Όστεν να αναθεωρήσει το 

χειρόγραφο για τις Πρώτες Εντυπώσεις πιθανώς μεταξύ 1811 και 1812. Μετονόμασε την 

ιστορία Περηφάνια και Προκατάληψη, μια εμφανώς κλισέ φράση της εποχής. Όταν 

μετονόμαζε το μυθιστόρημά της η Τζέιν Όστεν πιθανώς είχε κατά νου τα Βάσανα και 

αντιπαραθέσεις που συνοψίζονται στο τελικό κεφάλαιο της Σεσίλια της Φάνυ Μπάρνεϊ, το 

οποίο ονομάζεται Περηφάνια και Προκατάληψη και όπου η φράση εμφανίζεται τρεις 

φορές με κεφαλαία γράμματα. Είναι επίσης πιθανό ότι ο αρχικός τίτλος 

του μυθιστορήματος άλλαξε για να αποφευχθεί σύγχυση με άλλα έργα. Στα χρόνια 

μεταξύ της ολοκλήρωσης των Πρώτων Εντυπώσεων και της αναθεώρησης τους 

σε Περηφάνια και Προκατάληψη, δημοσιεύτηκαν δύο άλλα έργα με τον ίδιο τίτλο: ένα 

μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Χόλφορντ και μια κωμωδία του Οράτιου Σμιθ. 

 

 

 

 

ΠΛΟΚΗ 

Ο κύριος και η κυρία Μπένετ έχουν πέντε κόρες που είναι όλες ανύπαντρες. Όταν ένας 

πλούσιος και ευχάριστος νέος μετακομίζει στην γειτονιά η κυρία Μπένετ ελπίζει να τον 

εξασφαλίσει ως γαμπρό για την όμορφη μεγαλύτερη κόρη της, δίδα Τζέιν Μπένετ. Η 

εκκολαπτόμενη σχέση όμως σαμποτάρεται από τον υπερόπτη φίλο του νεαρού, κύριο 

Ντάρσυ, που θεωρεί το προξενιό ακατάλληλο. Όταν ο κύριος Ντάρσυ με τη σειρά του 

ερωτεύεται την δεύτερη κόρη των Μπένετ, δίδα Ελίζαμπεθ Μπένετ, η συγκαταβατική 

πρόταση του για γάμο απορρίπτεται από την Ελίζαμπεθ με ειρωνεία και η προσέγγιση 

φαίνεται να σταματά. Εντούτοις, τα γεγονότα συνωμοτούν για να συνδέσουν τα διάφορα 

μέλη παρά τα εμπόδια και τις παρεξηγήσεις που τα χωρίζουν. Η περηφάνια της μιας 

πλευράς και η προκατάληψη της άλλης σιγά σιγά προσπερνιούνται και οι χαρακτήρες 

αποκομίζουν μεγαλύτερη γνώση του εαυτού τους και των άλλων. 
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Jane Austen 

Η Τζέιν Όστεν γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1775. Ο πατέρας της ήταν διδάκτωρ 

της Οξφόρδης και κληρικός. Είχε επτά αδέρφια, εκ των οποίων μόνο μία αδερφή, την 

Κασσάνδρα. Η Τζέιν και η Κασσάνδρα ήταν πολύ αγαπημένες. Πήγαν στο ιδιωτικό 

σχολείο μαζί και έζησαν μαζί μέχρι το θάνατο της Τζέιν.Η οικογένεια έζησε 

στο Στήβεντον, στο Μπαθ, στο Σαουθάμπτον και στο Τσώτον (Chawton). Εκεί η Τζέιν 

έδωσε την οριστική τους μορφή στα μυθιστορήματα Περηφάνια και 

Προκατάληψη και Λογική κι ευαισθησία και έγραψε τα Μάνσφιλντ Παρκ, Έμμα και Πειθώ. 

Η Τζέιν Όστεν (όπως και η αδερφή της) δεν παντρεύτηκε ποτέ. Στα 27 της είχε δεχθεί την 

πρόταση ενός κληρονόμου πλούσιας οικογένειας αλλά την άλλη μέρα άλλαξε γνώμη. Σε 

επιστολή της προς μια ανηψιά της, που τη ρωτούσε πώς έπρεπε να αντιδράσει σε 

ανάλογη πρόταση, η Όστεν απάντησε ότι έπρεπε να δεχτεί μόνο αν υπήρχε αγάπη από 

τη μεριά της.Η ταινία Becoming Jane παρουσιάζει σφοδρό έρωτα μεταξύ της Τζέιν Όστεν 

και του Ιρλανδού Τόμας Λεφρόυ. Παρότι η Τζέιν Όστεν αναφέρει φλερτ με τον Λεφρόυ σε 

κάποιες επιστολές της προς την αδελφή της, Κασσάνδρα, και παρότι ο ίδιος ο Λεφρόυ σε 
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μεγάλη ηλικία παραδέχτηκε σε έναν ανιψιό του ότι στα νιάτα του ήταν ερωτευμένος με 

την Τζέιν Όστεν, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να στηρίξουν την υπόθεση του εν 

λόγω κινηματογραφικού έργου. 

Η Τζέιν Όστεν πέθανε το 1817 έπειτα από πολύμηνη ταλαιπωρία από επώδυνη 

ασθένεια. Το σπίτι της στο Τσώτον είναι σήμερα μουσείο.  

 

Αγγλία του 18ου αιώνα  

 

Όπως φαινεται στο βιβλιο της συγγραφέως Τζέιν Όστεν, η κοινωνία στην Αγγλία του 18ου 

αιώνα απεικονίζει ορισμένα χαρακτηριστικά που δείχνει να έχουν επηρεάσει σε έναν 

βαθμό την συγγραφέα. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: 

 Η θέση της γυναίκας :Ο άντρας έχει την εξουσία και υπάρχει μεγάλη απόσταση 

μεταξύ του αντρογύνου .Για παράδειγμα στο βιβλίο η κα Μπέννετ απευθύνεται 

στον σύζυγο της ως κο Μπέννετ. 

 Ο θεσμός της προίκας :Οι κοπέλες αναγκάζονταν να αφιερώνουν όλη τους τη ζωη 

για να μαζέψουν προίκα,η οποία θα περνούσε στα χέρια του συζύγου τους μόλις 

παντρεύονταν. 

 Ο γάμος χωρίς έρωτα αλλά για προσωπικά συμφέροντα :Πολλά κορίτσια επιδίωκαν 

να παντρευτούν έναν εύπορο άντρα ο οποίος είχε κυρίως σημαντικά κοινωνικά 

αξιώματα(π.χ στρατιωτικός,μεγαλοκτήμονας κ.α) 
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~Ενδυμασία 

  Τα ρούχα που φορούσαν οι γυναίκες  ήταν αρκετά συντηρητικά.Οι γυναίκες της υψηλής 

κοινωνικής  τάξης  φορούσαν  πλούσια, πολύχρωμα φορέματα με τη συνοδεία κορσέ ενώ οι 

χαμηλότερης  τάξης κοπέλες  φορούσαν  απλά φορέματα ,τα οποία πολλές φορές έραβαn 

μόνες τους από παλιά υφάσματα. 

 

 

 

 

 



Αρχιτεκτονική  

 Το κύριο ρεύμα του νεοκλασικισμού συνέπεσε με τον 18ο αι. και επεκτάθηκε στις αρχές 

του 19ου αι. ως ανταγωνιστικό ιδίωμα του ρομαντισμού
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“ If however your feelings have changed , I will tell you: 

you have bewitched me,body and soul,and I love…I 

love…I love you.I never wish to be parted from you from 

this day on.” 

                                                                   –Mr. Darcy  
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