
 

 

I přesto, že romány Jane Austenové jsou často chápány jako moderní pohádky, které 

umožňující únik z každodenního koloběhu do světa zbaveného nejistot současnosti, ve své 

podstatě nejsou prosty intelektuálního vyžití díky svým duchaplným břitce kritickým 

dialogům a satirickému komentáři autorky. Austenová, podléhající dobovým konvencím se 

dokázala spokojit se svým postavením v úzkém společenském kruhu a přece své okolí 

chápala s humorem, který se v jejích dílech stává důsledkem její ironie. Avšak užití humoru a 

ironie ke komentování socioekonomického postavení žen a jejich vnitřního světa se částečně 

liší v austenovských románech a jejich filmových či televizních adaptacích. 

Když čtenáři, diváci či kritici srovnávají román a jeho adaptaci, mnoho z nich, ať už 

vědomě či nevědomky, dává přednost literární předloze a ne její filmové adaptaci. Přestože 

úspěch filmu někdy zastíní popularitu románové předlohy, filmy jsou stále považovány za 

druhotné umění neschopné konkurovat literatuře. Filmy se zdají být nenáročnými, když 

uvážíme úsilí, které je nutné vynaložit k porozumění románu. Avšak literatura a film se v 

poslední době značně prolínají a stávají se téměř nerozlučnými. Režiséři ohromují 

čtenářskou obec svými nekonvenčními interpretacemi literárních předloh s cílem dosáhnout 

reálného vyjádření zcela jinými prostředky než spisovatelé. Prokázalo se tedy, že vizuálno 

může být stejně komplikované a náročné pro diváka jako psaný text pro čtenáře. 

Dekódování rozličných druhů ironie v austenovských románech a jejich filmových 

verzích nám umožnuje odhalit náboženskou moralitu autorky, z níž její satiričnost pramení. 

Austenovské postavy svádějí nejen ironické slovní souboje stvořené autorkou, ale jsou také 

zkoušeny satirickým vypravěčem. Ironie je navíc často vyjádřena i daleko nenápadněji. Je 

nám vyjevována v pohybech, zvucích občas dokonce v tichu a to jak v románech Jane 

Austenové tak v jejich adaptacích. 

Moralita Jane Austenové a satira s níž onu moralitu odlehčuje jsou, ačkoli hluboce 

zakořeněny v jejím literárním stylu, v adaptacích transformovány, aby zaujaly současné 

publikum. Přesto, i když by se mohlo zdát, že dnešní divák obdivuje austenovské hrdinky 

pouze kvůli jejich individualismu, který je pouhým výplodem filmařovy fantazie, může být 

publikum také ovlivněno souborem hodnot tolik propojených s hrdinčiným příběhem. Proto 

můžeme tvrdit, že změny prováděné při adaptaci románů za účelem větší sledovanosti 

nedeformují austenovské hodnoty. 


