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1. Uvod 

V této práci se budeme zabývat třemi nejstaršími překlady románu Pride and Prejudice 

anglické spisovatelky Jane Austenové. Tato spisovatelka se netěší zájmu českých 

překladatelů a kritiků dlouhou dobu; první překlady jejích děl do češtiny vznikaly až ve 

třicátých letech 20. století, tedy více než sto let po její smrti. Ze šesti dokončených románů 

Jane Austenové se největší popularity v českém kulturním prostředí dočkal román Pride 

and Prejudice, který má na svém kontě už více než deset samostatných českých vydání. Je 

třeba zdůraznit, že úspěch díla a jeho přijetí čtenáři by nebyly možné bez přispění 

překladatelů~ kteří čtenářům tvorbu Jane Austenové zprostředkovali; bez kvalitního 

překladu by totiž ani sebelepší dílo uznávaného autora nenašlo na české literární scéně 

ohlas. Zatímco kvality originálu posuzuje celá řada literárních kritiků a recenzentů, kvalitě 

překladu nebývá zpravidla věnována náležitá pozornost, ačkoliv se právě jeho 

prostřednictvím čeští čtenáři s díly cizojazyčných autorů seznamují. 

Ani v případě románu Pride and Prejudice a jeho českých překladů tomu není jinak. Až 

na výjimky1 se dosud nikdo blíže nezabýval tím, zda se překladatelům tohoto díla podařilo 

správně rozpoznat a přetlumočit literárně-estetické záměry Jane Austenové. My se 

pokusíme tento nedostatek napravit. V této práci provedeme srovnání a následné hodnocení 

tří nejstarších uveřejněných překladů románu Pride and Prejudice- od Františka Nosky 

(1946), Boženy Šimkové (1949) a Evy Kondrysové (1967). 

Nejprve se zaměříme na okolnosti vzniku románu Pride and Prejudice a poté 

zmapujeme anglosaskou a českou recepci díla Jane Austenové, zajímat nás budou zejména 

kritické ohlasy na román Pride and Prejudice. Dále se soustředíme na tématicko

-stylistickou analýzu románu Pride and Prejudice, pokusíme se odhalit jeho 

charakteristické rysy a ideově-estetické hodnoty, protože se domníváme, že bez dokonalého 

pochopení předlohy nenfmožné vytvořit kvalitní překlad ani ho objektivně zhodnotit. 

Nakonec přistoupíme k samotnému kontrastivnímu rozboru tří výše uvedených překladů. 

Posoudíme, zda se překladatelům podařilo adekvátně převést nejen význam originálu, ale 

1 CHMELOVÁ, Jana. Jane Austen's "Pride and Prejudice"- comparison oftwo Czech translations. [s.l.], 
1994. 115 s. Vedoucí diplomové práce Miroslav Jindra. 
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také jeho stylistická specifika. V závěru se krátce zamyslíme také nad tím, jaká je funkce a 

hodnota zkoumaných překladů v rámci přijímající kultury. 
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2. Geneze románu Pride and Prejudice 

Tuto kapitolu považujeme za první krok na cestě k důkladnému poznáni románu 

Pride and Prejudice. Domníváme se totiž, že pro správné pochopení jakéhokoliv 

literárního díla je rozhodující komplexní pohled, tzn. neomezit se pouze na popis 

izolovaných jevů pozorovaných v textu, ale věnovat pozornost kontextu díla, tedy všem 

aspektům literární komunikace. 

Jane Austenová po sobě zanechala šest dokončených románů - Sense and 

Sensibility, Pride and Prejudice, Emma, Mansjield Park, Northanger Abbey a 

Persuasion -, dva románové fragmenty a několik svazků raných literárních pokusů. 

I když její literární odkaz nečítá mnoho děl, přesto se jednoznačné určení doby jejich 

vzniku jeví jako poměrně problematické, a to z toho důvodu, že je Jane Austenová 

průběžně přepisovala a měnila. 

Několikaletým vývojem prošel také román Pride and Prejudice2
. Jeho první verze 

vznikla už v roce 1797 a nesla název First Impressions3
• Ještě téhož roku v listopadu se 

Janin otec pokusil nabídnout román renomovanému londýnskému nakladateli 

Cadellovi, avšak nepochodil. Cadell odmítl rukopis přijmout a Austenová po tomto 

neúspěchu o jeho vydání už dál neusilovala. 

K rukopisu se vrátila pravděpodobně až v polovině roku 1812, povzbuzena 

čtenářským zájmem o román Sense and Sensibility, který se jako první z jejích děl 

dočkal publikace. Do jaké míry Austenová původní verzi románu Pride and Prejudice 

přepracovala, není jasné. Jistý úsudek je však možné učinit na základě úryvku z Janina 

dopisu adresovaného sestře Cassandře krátce po vydání románu: ,,The zl vol. is shorter 

than I cd wish - but the difference is not s o much in reality as in Zoo k, there being a 

larger proportion oj Narrative in the part. I have lopt & cropt s o successfully however 

that I imagine it must be rather shorter than S. & S. altogether. "4 

Jak se zdá, změny se dotkly zejména délky románu. Z poznámky "I have lopt & 

cropt s o successfully" lze vyvodit domněnku, že Austenová původní verzi zřejmě jen 

2 
Název si Austenová pravděpodobně "vypůjčila" z románu Cecilia od Fanny Bumeyové, v jehož 

závěrečných odstavcích jsou slova "pride and prejudice" několikrát vytištěna velkými písmeny. 
3 Název First Jmpressions Jane Austenová zřejmě zavrhla poté, kdy se v roce 180 I na knižním trhu 
objevil román od Margaret Holfordové s totožným názvem. 
4 

Jane Austen's Letters. Collected and edited by Deirdre Le Faye. 3rd edition. Oxford: Oxford University 
Press, 1997. xxviii, s 202. 
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hodně zkrátila, zestručnila a nejspíše podrobila i stylistickým úpravám, ale děj románu a 

charakter postav pravděpodobně ponechala bez větších zásahů. Nicméně pro tuto 

domněnku nesvědčí žádný přímý důkaz; nezachovaly se ani žádné dopisy Austenové, 

které by ji jednoznačně potvrzovaly. Není také jisté, zda se ono lopt & cropt týkalo 

skutečně první verze, jak polemizuje R.W. Chapman: "What it was that Miss Austen 

'!op 't and crop 't' we cannot know. ft may have been First Impressions; it may equally 

h b l . "s ave een a ater verswn. 

Také ohledně původní formy románu se vedou diskuze. Mary Lascellesová6 

předpokládá, že First Jmpressions napsala Austenová jako vyprávění ve třetí osobě, 

tedy stejnou formou jako své vrcholné romány. Avšak mnozí se dnes kloní k názoru, že 

First Impressions byl epistolární román, jehož obliba v dětství Jane Austenové právě 

kulminovala. Ve prospěch tohoto názoru argumentuje např. Q.D. Leavisová7 a sdílí ho i 

Robert Liddell8
, oba shodně uvádějí, že román vykazuje nepřehlédnutelné znaky 

epistolárního stylu. 

Ze všech děl Jane Austenové vzbudil největší zájem mezi čtenáři právě román 

Pride and Prejudice, který se ještě během spisovatelčina krátkého života dočkal tří 

vydání. Jane Austenová ho připravila k publikaci v listopadu 1812, po půl roce 

přepisování a úprav. Práva k jeho zveřejnění prodala nakladateli Egertonovi, který za ně 

zaplatil ll O liber. Jane svého rozhodnutí později litovala, protože Egertonův zisk 

z prodeje románu vyplacenou částku několikrát převýšil. Stejnou chybu už nikdy 

neudělala, práv k dalším románům se nevzdala; do budoucna volila už jenom takový 

způsob publikace, při kterém nesla všechny náklady sama a vydavatel se za 

několikaprocentní podíl na zisku postaral pouze o distribuci a ostatní technické 

záležitosti. 9 

Pride and Prejudice vyšel na konci ledna 1813 a už na jaře téhož roku se objevily 

tři příznivé recenze. Během několika následujících měsíců se román stal doslova módní 

záležitostí a ohledně jeho autorství se vyrojilo velké množství spekulací. Kdo je 

skutečnou autorkou románu, bylo však v září 1813 už téměř veřejným tajemstvím, jak 

5 
CHAPMAN, R.W. Introductory Note to Pride and Prejudice. In AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. 

Edited by R.W. Chapman. 3rd rev. edition. Oxford: Oxford University Press, 1988. s. xiii. 
6 LASCELLES, Mary. Jane Austen and Her Art. London: Oxford University Press, 1963. s. 14. 
7 

LIDDELL, Robert. The Novels oj Jane Austen. London: Longmans, 1963. s. 34. 
8 

lbid., s. 34. 
9 angl. publishing on commission 
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dokazují tyto řádky z Janina dopisu bratru Frankovi: " ... the truth is that the Secret has 

spread s o far as to be scarcely the Shadow oj a secret now ... " 10
. 

Od svého vzniku prošel román Pride and Prejudice obdobími relativního nezájmu, 

ale také nebývalé popularity. Ohlasy na dílo Jane Austenové byly od začátku různorodé, 

kritici v názoru na hodnotu jejího díla nebyli nikdy jednotní. Někteří ji odsuzovali pro 

nedostatek představivosti, jiní zase vyzdvihovali její komický talent a další možná 

v jejím díle hledali více, než do něj ona sama vložila. 

Pro účely této práce proto bude jistě přínosem recepci díla Jane Austenové alespoň 

ve zkratce prozkoumat. 

10 
Jane Austen's Letters. Op. cit., s. 231. 
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3. Recepce díla Jane Austenové 

V této kapitole se zaměříme na recepci díla Jane Austenové, respektive románu 

Pride and Prejudice, v anglosaském a českém prostředí. Recepci jednotlivých románů 

Jane Austenové nelze striktně oddělit, protože dílo Jane Austenové je díky malému 

časovému rozpětí mezi vydáním jednotlivých románů vnímáno jako celek a často také 

souborně hodnoceno. Přesto se pokusíme upozornit na zajímavé ohlasy vážící se 

exkluzivně k románu Pride and Prejudice. 

Při zkoumání recepce díla Jane Austenové budeme vycházet zejména z dobových 

recenzí, komentářů a odborných prací. Na základě jejich studia se pokusíme popsat a 

v rámci české recepce také zdůvodnit měnící se postoje kritiků a čtenářů k dílu Jane 

Austenové, a to počínaje druhým desetiletím 19. století a konče současností. 

V podkapitole o anglosaské recepci díla Jane Austenové se nejen seznámíme s 

hodnotou jejího díla z hlediska literárně-historického, ale také si připravíme dostatek 

srovnávacího materiálu, na jehož pozadí pak vyniknou případná specifika jeho české 

recepce. 

3.1 Anglosaská recepce díla Jane Austenové 

3.1.1 První kritické ohlasy v letech 1811 - 1821 

S trochou nadsázky lze konstatovat, že jedním z prvních nesmlouvavých kritiků 

románu Pride and Prejudice byla sama Austenová. S ironií sobě vlastní ho krátce po 

vydání charakterizovala jako "too light & bright & sparkling "11
• Toto satirické 

konstatování, které svou podstatou vystihuje většinu děl Jane Austenové, tak 

symbolicky stojí na začátku všech kritických úvah. Než však svůj zájem obrátíme ke 

kritikám formálním, podíváme se na román Pride and Prejudice nejdříve očima prvních 

čtenářů. 

Přestože Jane Austenová zemřela v mladém věku, prakticky uprostřed tvůrčí práce, 

nebyla v životě ochuzena o projevy uznání a popularity. Její romány totiž měly 

u čtenářů velkou odezvu a ještě za jejího života dosáhly poměrně velkého věhlasu. 

Čtenáři, kteří se rekrutovali převážně z vyšších vrstev obyvatelstva, oceňovali hlavně 

ll Jane Austen's Letters. Op. cit., s. 203. 
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její humor a smysl pro realistické vidění světa. Annabella Milbankeová, budoucí lady 

Byronová, označila Pride and Prejudice ve svém dopise matce za" a very superior 

work". Svým nadšením se netajila:"/ really think it is the most probable I have ever 

read. ft is not a crying book, but the interest is very strong, especially for Mr. Darcy. 

The characters which are not amiable are diverting, and all of them are consistently 

supported. I wish much to know who is the author or ess asI am told. "12 Dokázala 

ocenit způsob, jakým Austenová vtahuje čtenáře do děje, aniž se přitom uchyluje 

k sentimentu či melodramatu. 

Ohledně pravděpodobnosti děje se v roce 1815 vyjádřil také William Gifford, editor 

Quarterly Review: "I have for the first time looked into 'P and P '; and it is really a very 

pretty thing. No dark passages; no secret chambers; no wind-howlings in long 

galleries; no drops of blood upon a rusty dagger-things that should now be left to 

ladies' maids and sentimental washerwomen. "13 Jak je patrné z obsahu jeho poznámky, 

oceňuje zejména ten fakt, že román Pride and Prejudice se ani v nejmenším nepodobá 

románům gotickým a sentimentálním. 

Mezi další nadšené čtenáře patřila i Mary Russell Mitfordová, spisovatelka a 

esejistka, a také Henry Crabb Robinson, novinový korespondent, který se mimo jiné 

proslavil svými deníky. V lednu 1819 si poznamenal: "I sat up till two, asI did last 

night, to finish Pride and Prejudice. This novel I consider as o ne of the most excellent of 

the works of our female novelists. Its merit lies in the characters, and in the perfectly 

colloquial style of the dialogue. "14 

Většina laických obdivovatelů si cenila Janiny schopnosti, pravdivě a přesně 

zachytit ve svých románech obyčejný všední život, avšak našli se i tací, kteří Jane 

Austenovou právě kvůli tomuto odsuzovali. Například lady Darcyová v dopisu z května 

1813 konstatuje: " 'P & P' I do not very much like. Want of interest is the fault I can 

least excuse in works of mere amusement, and however natural the picture of vulgar 

minds and manners is there given, it is unrelieved by the agreeable contrast of more 

dignified and refined characters occasionally captivating attention. Some power of new 

12 In Jane Austen: The Critical Heritage Voli. Edited and contributed by B.C. Southam. London : 
Routledge, 1995. s. 8. 
13 lbid., s. 8. 
14 

British Fiction, 1800- 1829: AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice (1813) - Anecdotal Records 
[online]. c2004 [cit. 2006-12-20]. 
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character is, however, ably displayed, and Mr. Bennett 's indifference is in truth not 
. "15 exaggeratzon. 

Jak vysvětluje B.C. Southam16
, tato reakce nebyla nikterak neobvyklá. Lady 

Darcyová vlastně jen verbalizovala rozčarování mnoha čtenářů, kteří si přáli, aby 

literatura představovala šťastnou a veselou alternativu ke skutečnému, často nelehkému 

životu. Romány Jane Austenové však v očích těchto čtenářů snovou realitu 

sentimentálních a romantických dílek ohrožovaly, protože zobrazovaly život věrohodně 

a výstižně. Čtenář devatenáctého století tak byl v nelehké situaci; na jednu stranu se při 

četbě románů Jane Austenové výborně bavil, na druhou stranu však byl nucen svůj 

obdiv skrývat, protože měl stále na paměti, že realistické romány nikdy nemohou 

dosahovat žádoucích uměleckých kvalit. 

Zmíněnou ambivalenci názorů v tomto smyslu dokazuje i dopis Mary Russell 

Mitfordové, která jen několik měsíců po první nadšené reakci žádá" a little more taste, 

a little more perception ofthe graceful, as well as ofthe humorous". 17 

V případě kritiky zasvěcené a odborné se situace vyvíjela trochu odlišným 

způsobem. První kritické postřehy ohledně díla Jane Austenové spadají ještě do doby, 

kdy se postupně vyvíjel a měnil odborný postoj k románu jako poměrně novému žánru 

na literární scéně. Recenzenti si zvykli pohlížet na romány s jistou mírou despektu; 

některým svou pozornost věnovali, některým již méně, každopádně však 

romanopisectví nepovažovali za předmět seriózního zkoumání. Více než šedesát let po 

zveřejnění Johnsonovy moralistické eseje o psaní románů v časopisu The Rambler, se 

mnozí z kritiků stále klonili k názoru, že román má mít především výchovnou a 

didaktickou funkci. Romány, které nesplňovaly tento johnsonovský ideál byly často 

terčem nevybíravé kritiky, zejména pak ty dobrodružné, gotické a sentimentální. 

Románům Jane Austenové jistě nelze přisoudit ani jednu z výše zmíněných 

charakteristik, v porovnání s ostatní románovou produkcí té doby působí na první 

pohled spíše nevýrazně. Z prvních ohlasů je také znát jistá bezradnost kritiků, kteří svůj 

postoj k literárnímu projevu Jane Austenové teprve hledají. Kupříkladu z recenze 

15 In Jane Austen: The Critical Heritage Voli. Op. cit., s. 9. 
16 Ibid., s. 1 O. 
17 British Fiction, 1800- 1829: AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice (1813)- Anecdotal Records 
[online]. Op. cit. 
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k románu Sense and Sensibility publikované v Critical Review v únoru 181218
, tedy tři 

měsíce po vydání románu, čiší nedůvěra a váhavost. Recenzent se staví k dílu 

s blahosklonnou shovívavostí, mezi řádky vyjadřuje své pochybnosti ohledně významu 

románové literatury všeobecně a Sense and Sensibility jeho slovy vyznívá jako pouhá 

beletrizovaná výstraha proti povrchnosti mužů a pošetilosti žen. 

U románu Pride and Prejudice však lze v přístupu kritiků vypozorovat už jistý 

posun od planého moralizování k hledání skutečné hodnoty díla. Krátce po zveřejnění 

románu v lednu 1813 anonymní recenzent z British Critic zhodnotil román těmito 

slovy: "ft is very far superior to a/most all the publications of the kind which have lately 

come before us. ft has a very unexceptionable tendency, the story is well told, the 

characters remarkably well drawn and supported, and written with great spirit as well 

as vigour. "19 

V Critical Review vyšla poměrně dlouhá recenze k Pride and Prejudice v březnu 

1813 a nesla se ve skrze pochvalném tónu. Kritik ocenil zejména vyváženost románu a 

bravuru, se kterou Jane Austenová vykreslila jednotlivé postavy: "Nor is there one 

character which appears fiat, ar obtrudes itself upon the notice of the reader with 

troublesome impertinence. There is not one person in the drama with whom we could 

readily dispense;-they have all their proper places; and jill their several stations, with 

great credit to themselves, and much satisfaction to the reader. "20 Anonymní recenzent 

také přirovnal Elizabeth k Shakespearově Beatrici, což lze nesporně považovat za 

známku rostoucího obdivu ke spisovatelskému umu Jane Austenové i v řadách kritiků. 

V roce 1815 pověřil známý londýnský nakladatel John Murray spisovatele Waltera 

Scotta, aby napsal recenzi k románu Emma "by the aut hor of Pride and Prejudice ", 

který se právě jeho vydavatelství chystalo uvést na trh. Scottova recenze se objevila 

anonymně v časopisu The Quarterly Review v březnu 1816. Scott se nabízené možnosti 

chopil se zájmem a nejenže se pokusil objektivně a s nadhledem posoudit spisovatelské 

kvality Jane Austenové, ale také její dílo zařadit do kontextu literatury a zhodnotit 

situaci na poli soudobé románové tvorby. Způsob, jakým Austenová vnímá svět kolem 

sebe a posléze promítá do svých příběhů, její cit pro precizní charakteristiku postav 

přirovnal k vlámské malířské škole:" ... reminds us something ofthe merits ofthe 

Flemish school of painting. The subjects are not o.ften elegant, and certainly never 

18 
In Jane Austen: The Critical Heritage Voli. Op. cit., s. 32-39. 

19 
lbid., s. 41. 

20 Ibid., s. 47. 
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grand; but they are finished up to nature, and with a precision which delights the 

reader. This is a merit which it is very difjicult to illustrate by extracts, because it 

pervades the whole work, and is not to be comprehendedfrom a single passage. "21 Ani 

Scott se však nedokázal zcela vyhnout otázkám morálky a navíc opomenul zmínit 

román Mansjield Park, o jehož existenci jistě musel vědět. Nelze mu ovšem upřít, že 

vytvořil jednu z prvních skutečně erudovaných kritik díla Jane Austenové, téměř 

nezatíženou převládajícími dobovými názory. 

V několika následujících letech vyšly převážně kratší recenze k románům Emma, 

Northanger Abbey a Persuasion. Jejich publikace v soudobých periodikách svědčí 

o pozvolně rostoucím zájmu o dílo Jane Austenové, vyjadřují však také jistou dávku 

nejistoty svých tvůrců ohledně toho, zda se Janiny romány vůbec v něčem liší od ostatní 

beletristické produkce, a pokud ano, v čem ta odlišnost spočívá Recenze vyznívaly 

vesměs pozitivně, avšak vyskytly se i negativní ohlasy, jako např. v ženském časopisu 

British Lady 's Magazíne and Monthly Misce !lany, ve kterém byla v září 181622 

publikována nepříznivá kritika románu Emma. 

Teprve po smrti Jane Austenové si někteří kritici začínají uvědomovat jedinečnost 

jejího stylu, všímají si však i nedostatků. V březnu 1818 uvádí neznámý recenzent 

v časopisu British Critic, že Jane Austenové chybí představivost, a proto je odkázána 

"exlusively on experience ,m. Zároveň však oceňuje její ironický nadhled, jenž je jí 

prostředkem pro jemnou kritiku lidských pošetilostí. O dva měsíce později pak 

recenzent z Edinburgh Review and Literary Miscellany nesouhlasí s tvrzením svého 

kolegy a naopak přiznává Austenové "exhaustless invention "24
. 

V lednu 1821 se v The Quarterly Review objevil dlouhý článek o Jane Austenové, 

jehož autorem byl Richard Whatel~5 . Pokud až do této chvíle pochyby a opatrnost 

bránily mnohým kritikům v upřímném ocenění literárního talentu této spisovatelky, 

vydáním Whatelyho článku se vše změnilo. V porovnání s jeho promyšleným a neotřele 

stylizovaným vyznáním z obdivu k této ženě působí téměř všechny předešlé recenze 

nepřesvědčivě a vágně. Whately svým článkem udal tón pro další kritické práce 

zabývající se Austenovou a navíc s konečnou platností deklaroval, že románový žánr 

21 In Jane Austen: The Critical Heritage V oll. Op. cit., s. 67. 
22 WARD, William S. Three Hitherto Unnoted Contemporary Reviews of Jane Austen. Nineteenth
Century Fiction. 1972, vol. 26, no. 4, s. 469-477. 
23 Jane Austen in Context. Edited by Janet Todd. 1st edition. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005. s. 89. 
24 lbid., s. 89. 
25 Ibid., s. 89-90. 
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má své nezpochybnitelné místo v literatuře. Whately Austenovou přirovnal k velkým 

spisovatelským osobnostem, jako byl Shakespeare nebo Homér, čímž román de facto 

prohlásil za legitimní objekt seriózního bádání. Na románech Jane Austenové prokázal, 

že beletrie může být poutavá, aniž by nutně šokovala, a poučná, aniž by nutně 

moralizovala. 

3.1.2 Kritické ohlasy v letech 1821-1940 

Ačkoliv se na základě předchozích odstavců může zdát, že Jane Austenová byla 

středem pozornosti mnoha kritiků 19. století, je to jen klamné zdání. Až do roku 1870, 

kdy se na trh dostala její první biografie z pera Jamese Edwarda Austen-Leigha, se její 

dílo potýkalo spíše s nezájmem kritiků. Jak uvádí B.C. Southam26
, k datu vydání 

biografie máme dnes k dispozici pouze dvanáct soudobých recenzí a zpráv, méně než 

padesát článků, kde je o Jane Austenové alespoň drobná zmínka, a z toho pouhých šest, 

které o ní pojednávají výhradně. 

Mezi populární a vyhledávané spisovatele nepatřila Jane Austenová přinejmenším 

až do roku 1870. Po první vlně čtenářského zájmu, která opadla brzy po její smrti, totiž 

následovalo období relativního útlumu. Nelze se však divit; čtenářům se ve třicátých a 

čtyřicátých letech 19. století otevíral úplně nový svět literatury plné velkých citů, 

silných osobností a pohnutých osudů, kterou ztělesňovali spisovatelé jako Scott, sestry 

Brontěovy, Dickens, Thackeray, Eliotová a další. V porovnání s nimi se Jane Austenová 

mohla soudobým čtenářůmjevitjenjako provinční a nepříliš vzdělaná spisovatelka 

pevně spjatá se svou dobou. Navíc její úsporný a odlehčený způsob psaní spolu 

s ostrovtipem znamenaly ve viktoriánském období spíše nevýhodu. Na skutečnost, že 

Austenová byla všímavou a nekompromisní kritičkou společenské morálky a mravů 

stejně jako velcí viktoriánští spisovatelé, upozornil ve své eseji až Richard Simpson 

v roce 187027
. Snad z toho důvodu, že se ve svých románech vědomě vyhýbala 

problémům anglické chudiny a zcela ignorovala aktuální celospolečenská témata, zůstal 

tento aspekt jejího spisovatelského talentu neodhalen více než padesát let. 

Příznivci Jane Austenové z řad anonymních kritiků se však s takovou přezíravostí 

nemohli smířit a snažili se čtenáře s touto spisovatelkou seznámit. V období do roku 

1870 se tak čas od času v různých periodikách objevovaly nadšené a oslavné články, 

bohužel často povrchní a nepůvodní. Soustřeďovaly se především na obsah Janiných 

26 
Jane Austen: The Critical Heritage Voli. Op. cit., s. 1. 

27 
In Ibid., s. 241-265. 
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románů, případně reprodukovaly názory Scottovy a Whatelyovy; žádný nový kritický 

pohled na dílo Jane Austenové nenabízely. 

Z nemnoha čtenářských ohlasů, které máme dnes k dispozici, má většina podobu 

krátkých poznámek, a to ještě často vzniklých z nepochopení. Za zmínku však jistě stojí 

názorová výměna mezi romantiky, do které se krátce zapojili také Coleridge, 

Wordsworth a Southey. Southey obdivoval hlavně "passages ojfiner feeling"28
, 

k témuž názoru se přikláněl i Coleridge. Wordsworth zase oceňoval věrnost, s jakou 

Austenová ve svých románech zachytila skutečný život, avšak vytýkal jí nedostatek 

představivosti. 29 

Podle Charlotte Brontěové chybí románu Pride and Prejudice poezie. V dopisu 

určeném G.H. Lewesovi Austenovou charakterizuje jako spisovatelku, která je "only 

shrewd and observant ", a zároveň vznáší řečnickou otázku: "Can there be a great 

artist without poetry?" Román Pride and Prejudice nelichotivě přirovnává k ,,an 

accurate daguerreotyped portrait oj a commonplace jace; a carejully jenced, highly 

cultivated garden, with neat borders and delicate jlowers; but no glance oj a bright, 

vivid physiognomy, no open country, no fresh air, no blue hill, no bonny beck. I should 

hardly li ke to live with her ladies and gentlemen, in their elegant but confined house s". 

Své mínění o Jane Austenové zakončuje slovy: ,,Miss Austen being, as you say, without 

"sentiment, " without poetry, maybe is sensible, real (more real than true), but she 

cannot be great. "30 

Korespondence s Charlotte Brontěovou zřejmě přiměla G.H. Lewese zamyslet se 

nad důvody nepochopení a nedocenění Jane Austenové a z nich plynoucího nezájmu 

viktoriánské společnosti o její dílo. S přihlédnutím k principům romantizmu ve svém 

článku ve Westminster Review z roku 185i1 sice připouští, že románový svět Jane 

Austenové je poněkud omezen v šíři prožitků jednotlivých postav, avšak zároveň 

vyzdvihuje nevšední techniku psaní Jane Austenové a oceňuje její ryze ženský úhel 

pohledu. 

Naproti tomu se o dva roky později objevil ve Fraser 's Magazine 32 názor, že 

románové postavy Jane Austenové postrádají vyšší duchovní rozměr, myšlenkový 

idealizmus. Podobně se ve svém dopisu Ruskinovi vyjádřila i Elizabeth Barrett 

28 In Jane Austen: The Critical Heritage Vol I. Op. cit., s. 116. 
29 

Ibid., s. 117. 
30 Ibid., s. 125-126. 
31 Ibid., s. 140-141. 
32 

Ibid., s. 25. 
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Browningová: "perfect as far as they go-that 's certain. Only they don 't go far, I 

think. "33 

Zajímavá je také reakce Ralpha Waldo Emersona z roku 1861, který vidí problém 

především v morální a estetické stránce románů: "1 am at a loss to understand why 

people hold Miss Austen 's novels at so high a rate, which seem to me vulgar in tone, 

sterile in artistic invention, imprisoned in the wretched conventions oj English society, 

without genius, wit, or knowledge of the world. Never was lije so pinched and 

narrow. "34 

Lewes se k Jane Austenové vrátil ještě v roce 1859 v Blackwooďs Magazíne. 

Podařilo se mu srozumitelně shrnout dosavadní kritiky a názory, krátce čtenáře 

seznámil s průběhem života Jane Austenové, ocenil románovou výstavbu a charakter 

jejích postav. Stejně jako před ním Whately či Macaulay35 přirovnal Jane Austenovou 

k Shakespearovi: "But Miss Austen is like Shakespeare; she makes her very noodles 

inexhaustibly amusing, yet accurately real. We never tire of her characters "36
. A však 

zřejmě ve snaze nenechat se unést obdivem, poněkud překvapivě zakončil svou esej 

konstatováním, že romány Jane Austenové nelze dle viktoriánských měřítek považovat 

za skutečné umění, protože nenaplňují duši "with a noble aspiration, or brightens it 

with a ji ne idea. "37 

Jak trefně uvádí B.C. Southam38
, Jane Austenová byla v první polovině 19. století 

terčem kritiky pro nedostatek romantického idealizmu, v polovině 19. století zase pro 

chybějící "high seriousness", kterou požadoval Matthew Arnold ajeho současníci. 

V roce 1862 vyšla v historické studii English Women oj Letter kapitola věnovaná 

Jane Austenové. Julia Kavanaghová, autorka této studie a také plodná novelistka, 

zprostředkovala čtenářům svou osobní zkušenost s četbou románů Jane Austenové, což 

dosud žádný z kritiků neudělal. Byla prvním z kritiků, kdo analyzoval jednotlivé pasáže 

a zkoumal způsob vyjádření ironie. Jako první také čtenáře vybídla, aby se zamysleli 

nad způsobem, jakým Jane Austenová vnímala svět kolem sebe: "She seems to have 

been struck especially with its small vanities and small falsehoods, equally remote .from 

the ridiculous or the tragic. She refused to build her s elf, or to help to build for others, 

33 In Jane Austen: The Critical Heritage Voli. Op. cit., s. 25. 
34 

Ibid., s. 28. 
35 Ibid., s. 122-123. 
36 

Ibid., s. 152. 
37 

Ibid., s. 166. 
38 

Ibid., s. 25. 
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any romantic idea! of love, virtue, or sorrow. "39 Julii Kavanaghové se podařilo odolat 

tlaku doby, která diktovala čtenářský vkus, a napsat názorově nezatížený popularizační 

text srozumitelný všem vrstvám čtenářů. Její kritiku a později např. také článek 

Margaret Oliphantové40 lze považovat za nezvratný důkaz zajímavé skutečnosti, že 

navzdory různorodým ohlasům čtenářů a recenzentů a také odlišným požadavkům na 

románovou tvorbu v druhé polovině 19. století, si dílo Jane Austenové udrželo po celé 

viktoriánské období dobrou pověst. 

V roce 1870 byla na trh uvedena první skutečně obsáhlá biografie Jane Austenové, 

kterou napsal její synovec James Edward Austen-Leigh. Vydání této biografie vyvolalo 

nečekaný nárůst zájmu o osobu Jane Austenové a její dílo. The Memoir of Jane Austen 

neušel pozornosti mnoha recenzentů. Editoři nejrůznějších periodik totiž vycítili, že 

podrobnoti o životě polozapomenuté spisovatelky nenechají čtenáře lhostejné, obzvlášť 

pokud ji obdivují i někteří přední spisovatelé a kritici. A žádný ze čtenářů jistě nebyl 

zklamán představou, kterou si na základě této biografie mohl vytvořit. James Edward 

Austen-Leigh totiž Jane Austenovou popsal jako neprovdanou skromnou ženu, která 

nadevše milovala svou početnou rodinu a psaní se věnovala výhradně v krátkých 

chvílích volna mezi vykonáváním domácích prací a ošetřováním nemohoucí matky. 

V souladu se soudobými představami o morálce představil Jane Austenovou jako 

příkladnou viktoriánskou ženu, obětavou, skromnou a bez ambicí. Vytvořil tak mýtus, 

který v povědomí veřejnosti přetrvává dodnes a který nevyvrátily ani vědecky 

podložené studie poslední doby. 

Bezesporu nejzajímavější reakcí, kterou Memoir mezi kritiky vyvolal, byla reakce 

Richarda Simpsona z dubna 1870. Simpson obohatil dosavadní kritiku o nové úhly 

pohledu. Zatímco předchozí kritici se o ironii v románech Jane Austenové pouze letmo 

zmiňovali, aniž by se pokusili o hlubší analýzu prostředků jejího vyjádření, Simpson 

prohlásil ironii a satiru za "the foundation ofher [Jane Austenj artistic faculty. "41 

Austenovou označil za nevšední kritický talent a román, jeho formu i jazyk, za nástroj 

její společenské kritiky. Podrobnějšímu rozboru podrobil zejména ironické napětí mezi 

naivní představou věrné romantické lásky a skutečností, kdy se láska nutně podřizuje 

společenskému diktátu. Simpson se mimo jiné pokusil identifikovat také rozdíly mezi 

39 In Jane Austen: The Critical Heritage V oll. Op. cit., s. 178. 
40 lbid., s. 215-225. 
41 

Ibid., s. 242. 
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jednotlivými romány Jane Austenové v souvislosti s rozvojem jejího spisovatelského 

nadání. 

Po vydání biografie se stala Jane Austenová doslova ze dne na den slavnou 

spisovatelkou. Už na konci 19. století začalo mnoho čtenářů Jane Austenovou vnímat 

jako autorku, která je jim důvěrně známá, která si místo pouhého obdivu zaslouží spíše 

jejich lásku a zbožňování. Janeites, jak se těmto nekritickým obdivovatelům později 

začalo přezdívat42, bránili často jakékoliv konstruktivní kritice Jane Austenové ve snaze 

ochránit svou "Aunt Jane" před nepřejícím okolím. V uctívání Jane Austenové byli 

mnohdy tak odhodlaní a urputní, že si díky nim tato spisovatelka vysloužila nejednu 

výsměšnou poznámku. Např. Mark Twain prohlásil: "I haven't any right to criticise 

books, and I don't do it except when I hate them. I often want to criticise Jane Austen, 

but her books madden me so that I can't conceal my .frenzy .from the reader; and 

therejore I have to stop every time I begin. Everytime I read Pride and Prejudice' I 

want to dig her up and beat her over the skuli with her own shin-bone. "43 

V roce 1905 popsal Henry James kult kolem Jane Austenové jako "a beguiled 

injatuation, a sentimentalized vis ion" a obvinil "the body oj publishers, editors, 

illustrators, producers oj the pleasant twaddle oj magazíne s" z udržování a propagace 

tohoto kultu, protože" "dear, "our dear, everybody's dear, Jane" se osvědčila jako 

dobře zpeněžitelný artikl. Zároveň však Austenovou považoval za spisovatelku, která 

tvořila jen tak mimoděk, nevědoma si svého umění a jeho geneze, jako by pouze ,,jeli a

musing [over her work basket], lapsed too metaphorically, as one may say, into wool

gathering, and her dropped stitches, oj these pardonable, oj these precious moments, 

were afterwards picked up as little touches oj human truth, little glimpses oj steady 

vision, little master-strokes oj imagination. "44 

Zatímco hodnocení Henryho Jamese je svým charakterem stále ještě pouhým 

vyjádřením osobního názoru, reakcí na soudobé literární dění, právě první desetiletí 

20. století je svědkem procesu, kdy se spolu s ustavením anglické literární kritiky jako 

akademické disciplíny postupně utváří i odborný kritický postoj k dílu Jane Austenové. 

Přednáška A.C. Bradleyho, kterou si v roce 1911 vyslechly studentky na Newnham 

42 Označení Janeites jako první použil George Saintsbury v předmluvě k románu Pride and Prejudice 
vydaném v roce 1894; do povědomí širší veřejnosti se však dostalo až díky povídce The Janeites od 
Rudyarda Kiplinga z roku 1924. 
43 

The Literature Network [online]. c2000-2006 [cit. 2006-12-20). 
44 

JAMES, Henry. The Question ofOur Speech: The Lesson oj Balzac: Two Lectures. Boston: 
Houghton Mifflin and Co., 1905. s. 63. 
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College v Cambridgi, je podle B.C. Southama "the starting-point for the serious 

academic approach to Jane Austen. "45 Bradley Austenovou vidí jako moralistku a 

zároveň jako humoristku, ovlivněnou zejména Samuelem Johnsonem. Její romány dělí 

do dvou skupin po třech, čtenáře odkazuje mimo jiné na nedokončená díla a soukromou 

korespondenci. Za nejlepší z románů považuje Mansjield Park pro jeho" unusual 

seriousness. This seriousness is, in part, moral, for she has deeply at heart the 

importance oj certain truths about conduct which are embodied and occasionally 

enunciated in the novel. But it is at the same time artistic. "46 

V roce 1925 byla v The Common Reader zveřejněna esej o Jane Austenové, kterou 

napsala Virginia Woolfová. Za zmínku stojí zejména z toho důvodu, že Woolfová v ní 

zaujímá protichůdný postoj k Jamesovým závěrům, podle kterých je Jane Austenová 

pouze "unconscious artist". Woolfová oceňuje umění Jane Austenové těmito slovy: "It 

has the permanent quality oj literature. Think away the surface animation, the likeness 

to lije, and there remains, to provide a deeper pleasure, an exquisite discrimination oj 

human values. Dismiss this too .from the mind and one can dwell with extreme 

satisfaction upon the more abstract art which, in the ball-room scene, so varies the 

emotions and proportions the parts that it is possible to enjoy it, as one enjoys poetry, 

for itse(f, and not as a link which carries the story this way and that. "47 Je toho názoru, 

že romány Jane Austenové nejsou pouhým obrazem skutečného života, naopak se 

zabývají důležitými morálnímy aspekty, a to do větší hloubky, než je na první pohled 

patrné. Na rozdíl od Jamese tedy Woolfová považuje Janino umění za vědomé a 

mnohovrstevnaté. 

3.1.3 Kritické ohlasy od čtyřicátých let 20. století až po současnost 

Do čtyřicátých let 20. století vstoupila Jane Austenovájako spisovatelka, jejíž dílo 

se těšilo dobré pověsti. Dokonce i sentimentální nadšení zanícených příznivců Jane 

Austenové posloužilo dobré věci, protože díky jejich působení vycházela stále nová a 

nová vydání Janiných románů. 

Za první obsáhlou odbornou studii o díle Jane Austenové je považována práce Mary 

Lascellesové Jane Austen and her Art z roku 1939, která de facto odstartovala seriózní 

45 
In Jane Austen: The Critical Heritage Vo/2. Edited and contributed by B.C. Southam. London : 

Routledge, 1995. s. 233. 
46 Ibid., s. 238 
47 

WOOLF, Virginia. Jane Austen. The Common Reader [online]. 1925 [cit. 2006-12-21]. 
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vědeckou kritiku dominující posledním šedesáti sedmdesáti rokům, pěstovanou 

převážně na akademické půdě. Lascellesová systematicky a v celé šíři analyzovala dílo 

Jane Austenové, podrobně se věnovala také románu Pride and Prejudice. 

Přestože Simpson svou esejí položil základy pro zkoumání ironie a satiry, které jsou 

hlavním prostředkem literárního projevu Jane Austenové a formují strukturu jejích 

románů, našel jen málo následovníků, kteří se těmito aspekty zevrubně zabývali. 

Ve 20. století to byl zejména Marvin Mudrick a D.W. Harding. 

D. W. Harding ve svém slavném díle Regulated Hatred: An Aspect of the Work of 

Jane Austen vidí Jane Austenovou jako spisovatelku se subverzivním vztahem ke 

společnosti a zároveň jako svrchovanou satiričku a humoristku; vytváří tak strukturální 

rámec pro pozdější kritiku, spočívající v napětí mezi subverzivními a konzervativními 

prvky obsaženými v románu Pride and Prejudice. Tento kritický přístup je pak typický 

pro padesátá léta 20. století a uplatňují ho především stoupenci formalizmu nebo 

tzv. nové kritiky, jako např. Dorothy Van Genthová. 

V letech šedesátých se zájem kritiků obrací hlavně k jazykovým a stylistickým 

aspektům románů Jane Austenové, k jejich narativní technice. Za všechny práce stojí 

zato uvést monografii Howarda Babba z roku 1962 Jane Austen 's Novels: The Fabric of 

Dialogue, ve které se Babb podrobněji zabývá dialogy mezi Elizabeth a Darcym, 

hlavními postavami románu Pride and Prejudice; nebo studii z roku 1972 Language of 

Jane Austen, jejíž autor Norman Page mimo jiné zkoumá stylistické rozdíly mezi 

jednotlivými romány. 

Po prvních jazykových analýzách následují další, jež jsou zaměřeny více teoreticky 

a soustřeďují se zejména na narativní složku románů Jane Austenové. Elizabeth 

Langlandová ve své knize Society in the Novel z roku 1984 považuje Pride and 

Prejudice za jeden z nemnoha románů devatenáctého století, v jehož fiktivním světě 

může jedinec navzdory společenským omezením dosáhnout naplnění svých tužeb a 

potřeb. Ve většině ostatních románů staví společnost jedinci v jeho cestě za osobním 

štěstím nepřekonatelné překážky, a jeho cesta tak nejednou končí tragicky. 

V kapitole The structures of narrative: story z knihy Telling Stories: A Theoretical 

Analysis of Narrative Fiction, jejímiž autory jsou Steven Cohan a Linda M. Shires, je na 

příkladu románu Pride and Prejudice prezentován naratologický přístup, v jehož rámci 

jsou z díla vyextrahovány takové koncepty jako "kernel or satellite events" nebo 

"enchained, embedded or joint events", a to na pozadí paradigmatických a 

syntagmatických vztahů. Kniha čtenáře seznamuje se strukturalistickou a 
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poststrukturalistickou metodologií a vychází z prací Ferdinanda de Saussurea, Rolanda 

Barthese a Gerarda Genettea. 

V sedmdesátých letech 20. století se kritika zaměřila více na tématické a historické 

aspekty románu Pride and Prejudice. Alastair Duckworth např. dává do souvislosti 

sociální pozadí románu a jeho odraz v rovině jazykové. Ve své knize The Jmprovement 

of the Estate: A Study of Jane Austen 's Novels uvádí, že" the estate as an ordered 

physical structure is a metonym for other inherited structures - society as a whole, a 

code of morality, a body of manners, a system of language "48
. Pozornost, která je 

v románu věnována knihám a dopisům, interpretuje ve světle své teze jako kompromis 

mezi inovativním a konzervativním postojem, jako kompromis mezi jedincem a 

společností. 

Pro Susan Morganovou je naopak rozhodujícím momentem románu Pride and 

Prejudice vztah mezi svobodou a inteligencí, které se snoubí v postavě Elizabeth 

Bennetové. Svá stanoviska prezentuje v práci In the Meantime: Character and 

Perception in the Novels of Jane Austen z roku 1980. 

Od konce sedmdesátých let 20. století je kritika románů Jane Austenové formována 

také feminizmem. Jedna z prvních prací, jež nabízí feministický úhel pohledu na dílo 

Jane Austenové a zejména na román Pride and Prejudice, je The Female Jmagination 

od Patricie Meyer Spacksové z roku 1975. Spacksová uvádí, že hrdinky Jane Austenové 

jsou prvními ženskými postavami v dějinách anglické literatury, které procházejí 

změnou. Elizabeth Bennetová podle Spacksové objevuje" the positive advantages of 

maturity over childishness, even in a society whose rigidities offer protection to the 

continued immaturity characteristic of most of its members. "49 

Rachel Brownsteinová ve své práci Becoming a Heroine (1982) zkoumá sociální a 

kulturní aspekty sňatku z pohledu žen. Románu Pride and Prejudice přisuzuje zásadní 

důležitost zejména z toho důvodu, že zobrazuje ženu, která se ve vztahu s mužem 

dokáže plně realizovat. 

Na konci sedmdesátých let vyšla rozsáhlá práce The Madwoman in the Attic (1979), 

jež svým vlivem vyvolala změnu v zaměření feministické kritiky: od žen fiktivních, 

které jsou literaturou zpodobňovány, se zájem přesunul k ženám skutečným, které 

48 
DUCKWORTH, Alistair M. The Improvement ofthe Estate: A Study oj Jane Austen's Novels. 

London : Johns Hopkins Press, 1994. s. ix. 
49 

In LANGLAND, Elizabeth. Pride and Prejudice: Jane Austen and Her Readers. In LAMBDIN, Laura 
Cooner, LAMBDIN, Robert Thomas. A Companion to Jane Austen Studies. London : Greenwood Press, 
2000. s. 46. 
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literaturu píší. Sandra Gilbertová a Susan Gubarová se však ve své práci dopustily 

nebezpečného zjednodušení tím, že na rozdílná díla celé řady autorek 19. století 

automaticky pohlížejí unifikující genderovou optikou, aniž by si uvědomily, že 

genderové hledisko je jen jeden z mnoha úhlů pohledu, který lze uplatnit. Před tímto 

zjednodušujícím pojetím varuje Marilyn Butlerová v úvodu své práce Jane Austen and 

the War of Ideas už v roce 1975, jako by dopředu předvídala velké množství 

feministicky laděných prací, které knižní trh zaplavily v osmdesátých letech 20. století. 

Prohlásila, že román Jane Austenové není "only a woman's novel", ale "among other 

things a woman's nove/".50 

Feministická kritika díla Jane Austenové paradoxně vyvolala zájem i o autorky 

dosud nepříliš známé nebo opomíjené. Tím, že se snažila pochopit tvorbu Austenové 

prostřednictvím poznání jejího života, povahy, intelektu, zájmů, vzdělání i soudobých 

literárních trendů a institucí, vynesla na světlo i autorky, které by jinak zůstaly 

zapomenuty. V důsledku feministického přístupu ke kritice tak byla Austenová uvedena 

do nových zajímavých kontextů a souvislostí, přičemž vztah kritiků k dalším autorkám 

prošel změnami. 

Kromě The Madwoman in the Attic se v osmdesátých letech objevily další kritické 

práce, které jen potvrdily legitimitu feministické kritiky a zároveň upevnily její pozici 

v rámci literární kritiky vůbec. Byly to zejména Jane Austen 's Novels: Social Change 

and Literary Form (1979) od Julie Prewitt Brownové, Jane Austen: Feminism and 

Fiction (1983) od Margaret Kirkhamové, Jane Austen: Women, Politics and the Novel 

(1988) od Claudie L. Johnsonové a Desire and Domestic Fiction: A Political History oj 

the Novel (1987) od Nancy Armstrongové. Na odborné názory výše zmíněných autorek 

navázaly mnohé další kritické studie a dnes je již téměř nemožné oprostit se od jejich 

vlivu a vnímat Jane Austenovoujako dříve, to znamená výhradně apoliticky, 

konzervativním způsobem. Výstižně to ve své práci komentuje Nancy Armstrongová, 

která říká, že "political events cannot be understood apart from women's history, from 

the history ofwomen's literature, or from changing representations ofthe household. "51 

Recepce tvorby Jane Austenové se v posledních deseti patnácti letech vyznačuje 

zejména různorodostí. Pokračuje feministicky laděný proud kritiky, který se nově 

soustřeďuje mimo jiné na tělesné projevy lásky a sexuální touhy v dílech Jane 

50 BUTLER, Marilyn. Jane Austen and the War ofldeas. London: Oxford University Press, 1975. s. 
xxxiii. 
51 ARMSTRONG, Nancy. Desire and Domestic Fiction: A Political History ofthe Novel. New York: 
Oxford University Press, 1989. s. 10. 
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Austenové. Robert Polhemus např. ve své práci Erotic Faith: Being in Love jrom Jane 

Austen to D.H Lawrence (1990) konstatuje, že román Pride and Prejudice pojednává 

převážně o tajemství erotické moci žen, a upozorňuje zejména na vypjatou sexuální 

vnímavost Elizabeth Bennetové. 

Zájem o tělo a jeho prožitky byl inspirací také pro úzce specializované analýzy 

týkající se ženám vyhrazených, případně zapovězených prostor v domě. Ve studii 

nazvané Gendering Rooms: Domestic Architecture and Literary Acts (1993) Cynthia 

Wallová uvádí, že na konci 18. století byl vnitřek domu rozdělen na mužskou část, tedy 

"dining room", a ženskou část, tedy "drawing room". Román Pride and Prejudice 

podle ní popisuje neustálou snahu hlavních hrdinů o vymezení, zachování a ochranu 

těchto mužských a ženských teritorií. 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století se objevilo také mnoho 

kritických prací zaměřených na problematiku třídní příslušnosti v románech Jane 

Austenové. Byly to např. 'Wit' and 'Impatience ': The Elision oj Class Difference in 

Pride and Prejudice (1990- 1991) od Alana Urquharta, kterého zajímaly zejména 

etické otázky spojené s Elizabethiným společenským vzestupem; nebo Radical Jane 

and the Other Emma (1989), marxisticky a materialisticky orientovaná studie od 

Edwarda J. Ahearna. 

V této kapitole jsem se pokusila podat ucelený, byť stručný přehled dějin recepce 

díla Jane Austenové v anglosaském prostředí. Má zjištění lze zjednodušeně shrnout do 

jednoho základního postřehu: ať už byl úhel pohledu na dílo Jane Austenové jakýkoliv, 

jedno měly všechny společné. Žádný z nich totiž nenabídl konečné a univerzální 

hodnocení tvorby této spisovatelky, naopak se většinou stal východiskem pro další 

kritická stanoviska a nové metodologie. V románech Jane Austenové je stále co 

objevovat, a to lze samo o sobě považovat za nejlepší měřítko jejich kvality. 

O popularitě tvorby Jane Austenové však nesvědčí jenom zájem odborníků, ale také 

zájem filmařů. Ohromného diváckého úspěchu dosáhla jak šestidílná série z roku 1995 

natočená a pojmenovaná podle románu Pride and Prejudice, tak stejnojmenný film, 

který byl uveden do kin v loňském roce. To dokazuje jediné, že svět Jane Austenové, 

"this little bit (two inches wide) oj !vory", na kterém pracovala téměř před dvěma sty 
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lety" with so jine a brush "52
, je pro dnešní čtenářské, potažmo divácké publikum stále 

přitažlivý a živoucí. 

3.2. Česká recepce díla Jane Austenové 

Tato kapitola si klade za cíl zmapovat českou recepci tvorby Jane Austenové, a to 

od jejích počátků až do současnosti. Jelikož se dosud v žádné dostupné práci 

nevyskytují souhrnné údaje o vývoji české recepce této spisovatelky, vycházím 

výhradně z vlastních poznatků a zjištění. Není však mým záměrem uchýlit se 

k pouhému soupisu dosud vyšlých překladů děl Jane Austenové nebo k opisování 

faktických údajů z nejrůznějších dějin a antologií anglické literatury, protože na základě 

těchto zdrojů nelze nalézt jednoznačnou odpověď na otázku, jak česká literární 

veřejnost dílo Jane Austenové skutečně přijala. Nesporně větší výpovědní hodnotu 

v tomto směru mají dobové recenze a komentáře, jejichž studium nám v oblasti našeho 

zájmu poskytne cenné informace. 

V době, kdy Austenová své romány napsala, tedy na začátku 19. století, sledovala 

česká překladová literatura zejména cíle vlastenecké a utilitární, začínala se teprve 

postupně formovat a vyjasňovat si své další směřování, a tak pro převod románů Jane 

Austenové do češtiny nebylo v té době vhodné společenské ani jazykové klima. 

Pozoruhodné ovšem je, že na první český překlad románu této spisovatelky si čtenáři 

museli počkat více než sto let, tedy až do čtvrté dekády 20. století. Proč česká 

překladová literatura neobjevila Austenovou už na konci 19. století, kdy v Británii 

kulminovala vlna nekritického austenovského obdivu a v Čechách se čtenáři 

seznamovali s překlady románů anglických klasiků, jako byl např. Dickens, Scott nebo 

Brontěová, se lze jen dohadovat. Nejblíže pravdě je nejspíše domněnka, že ideové 

poselství a estetické hodnoty ukryté v románech Jane Austenové jednoduše neoslovily 

žádného ze soudobých překladatelů, a nakladatelé tak postrádali dostatečné pohnutky 

pro vydání jejího díla. Jak totiž uvádí Eva Masnerová v Kapitolách z dějin českého 

překladu53 , hledání nových titulů k překladu nebylo nijak systematické ani 

52 
Jane Austen's Letters. Collected and edited by Deirdre Le Faye. 3rd edition. Oxford : Oxford 

University Press, 1997. s. 323. 
53 Kapitoly z dějin českého překladu. editor Milan Hrala. Praha: Karolinum, 2002. s. 49. 
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organizované. Většinou záleželo pouze na individuální iniciativě jednotlivých 

překladatelů, jakého autora se rozhodli představit českým čtenářům. 

Zaměřme se však na třicátá léta 20. století. V té době je již česká překladatelská 

scéna plně konstituovaná a na vydávání překladové literatury se podílí čím dál větší 

počet nakladatelů a nakladatelských domů; za všechny jmenujme namátkou ty 

nejznámější, jako bylo např. Ottovo nakladatelství, Melantrich, nakladatelství Jana 

Laichtera, J.R. Vilímka nebo B. Kočího a další. Čtenáři projevují zájem zejména o 

prózu, a to nejen o díla nesporných literárních kvalit, ale také o literaturu komerčního 

rázu. Na knižním trhu si však vybere každý; pro zájemce z řad náročných čtenářů jsou 

připraveny celé ediční řady uvádějící hodnotná literární díla, ostatní mají na výběr 

z velkého množství oddechové a zábavné literatury. 

První český překlad románu Jane Austenové vychází v roce 1932 pod názvem 

Elinor a Marianna, autorkou překladu je Jiřina Horská, nakladatelem Antonín Reis. 

V originální verzi nese román název Sense and Sensibility, je tedy na první pohled 

patrné, že se překladatelka rozhodla titul románu změnit, a to zjevně inspirována jmény 

hlavních ženských postav. Jaký k této úpravě měla důvod, dnes už nelze přesně ~istit. 

Nelze však vyloučit možnost, že název románu vybralo samo nakladatelství ve snaze 

maximálně podpořit prodejnost knihy na trhu plném konkurentů pomocí jasné a čtenáři 

snadno identifikovatelné indicie vypovídající o povaze románu; atraktivní, jednoduchý 

název v podobě dvou ženských anglických jmen totiž nepřímo charakterizuje cílovou 

skupinu čtenářů, které chtěl nakladatel nej spíše oslovit, tedy mladší čtenářské publikum 

pohlaví ženského. 

V roce 1934 byla v Praze publikována česká verze dalšího románu Jane Austenové 

Emma. V českém podání se však z Emmy stala Ema, a to v překladu Josefa Hrůši, který 

vydalo nakladatelství Družstevní práce. V souvislosti s tímto překladem je zajímavá 

hlavně studie od Františka Chudoby, která ho provází. 54 František Chudoba, literární 

historik, anglista a profesor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, totiž 

napsal jednu z prvních českých studií o Jane Austenové, která se v kostce zaobírá nejen 

jejím dílem, ale i životem. Jane Austenovou vidí především jako vnímavou a domácky 

založenou ženu, která i navzdory svému staropanenství a finanční závislosti na rodině 

prožila idylický, šťastný život. Zanícení, se kterým popisuje její spisovatelské začátky, 

vyzdvihuje pozorovací talent a vykresluje její nevšední, mírnou povahu, koresponduje 

54 Tato studie byla později uveřejněna také v Chudobově sborníku nazvaném Pod listnatým stromem, 
z něj jsme její text převzali. 
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s idealizovanými představami o životě této spisovatelky, jak je prezentovali soudobí 

angličtí biografové. Dílo Jane Austenové charakterizuje Chudoba především v opozici 

k romantizmu: " V jejím díle nebylo titanství ani světobolu,· nebylo v něm rozeklaných 

duší, ani černých démonů, bičujících lidské bytosti v šílenství a smrt55 
... Když psala své 

romány, rosa se pro ni skoro nikdy nezatřpytila na stéblech trav, skřivani v polích pro 

ni nezpívali, slunce jen výjimečně zapadalo do korun jilmů, hvězdy se netetelily v noční 

tišině, květy nevydechovaly vůně po jarním dešti, mlhy se nevznášely nad vodou jako 

vidiny. "56 Vzletnými slovy oceňuje ironii, která podle něj plyne zejména "z kritického 

rozumu, který se u věrné dcery osmnáctého století věku vzpíral snadnému nadšení a 

lehkým citům" a také z "jejího odporu proti romantice", která "podle jejího 

přesvědčení pokazila umění i mravy tím, že povýšila vášně nad rozum a výplody 

neukázněné obraznosti nad ušlechtilé činy. "57 V neposlední řadě také rozebírá výběr 

témat a prostředí v románech Jane Austenové a vyzdvihuje zejména umění "živé 

charakteristiky "58 a přirozenost jazykových prostředků. 

František Chudoba ve své studii popsal Jane Austenovou jako předčasnou realistku 

v rozkvětu doby romantické, v jejímž díle převládá kritický rozum nad city a vášněmi. 

Avšak neopomněl zdůraznit, že její rozum sice "dovede soudit, ale umí se také smát. A 

smích Jane Austenové osvobozuje. "59 

Ve čtyřicátých letech 20. století vyšly krátce po sobě dva překlady románu Pride 

and Prejudice. V roce 1946 to byl překlad od Františka Nosky pod záštitou 

nakladatelství Škubal & spol., doplněn pouze o krátkou anonymní poznámku, jejíž 

autor, zřejmě sám Noska, shrnul do několika povrchních odstavců jak biografické údaje 

o Jane Austenové, tak zdroje její literární inspirace. Poznámka se nese v nekritickém 

duchu romantizujících názorů na život a dílo Jane Austenové, jejichž stoupenci ještě 

kolem poloviny 20. století tvořili početně nezanedbatelnou skupinu. 

Druhá česká verze románu Pride and Prejudice se na knižním trhu objevila v roce 

1949. Román přeložila Božena Šimková a vydalo ho nakladatelství Jana Laichtera. N a 

předsádce tohoto vydání je otištěna krátká informace o povaze románu a tvůrčích 

metodách jeho autorky. Je pod ní podepsán František Chudoba a již po prvním 

prozkoumání je patrné, že vznikla stručným výtahem z výše zmíněné studie o Jane 

55 CHUDOBA, František. Pod listnatým stromem. Praha: Jan Laichter, 1947. Jane Austenová, s. 255. 
56 

lbid., s. 256. 
57 

Ibid., s. 276. 
58 

lbid., s. 272. 
59 

lbid., s. 255. 
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Austenové, kterou Chudoba uveřejnil v roce 1934. Zajímavý je však zejména úvodní 

odstavec, ve kterém Chudoba objasňuje genezi překladu Boženy Šimkové: "Tento první 

český překlad románu Jany Austenové byl připraven k vydání již za nacistické okupace, 

ale úředními zásahy jeho uskutečnění bylo pozdrženo. "60 Z tohoto tvrzení vyplývá, že 

vycházíme-li z chronologie vzniku překladů románu Pride and Prejudice, a ne 

z chronologie jejich vydání, předchází překlad Boženy Šimkové překladu Františka 

Nosky. Tato skutečnost nabývá na důležitosti především v následujících kapitolách této 

práce, které jsou věnovány translatologické analýze obou překladů. 

Padesátá léta 20. století nezaznamenala téměř žádný ohlas na dílo Jane Austenové. 

Snad s výjimkou několika diplomových prací, zaměřených zejména na charakteristiku 

postav a hledání nosných motivů v jednotlivých románech Austenové, zůstala tato 

klasička anglické románové tvorby téměř nepovšimnuta, a to až do roku 1967. 

V roce 1967 zařadilo nakladatelství Odeon do edičního plánu Klubu čtenářů 

v pořadí již třetí překlad románu Pride and Prejudice, tentokrát z pera překladatelky 

Evy Kondrysové. Doslov napsal Radoslav Nenadál61 a pokusil se v něm čtenářům 

představit Austenovou takovou, jaká ve skutečnosti byla, tedy bez sentimentálních 

příkras. Byl bezpochyby obeznámen s cizojazyčnými pracemi soudobých literárních 

historiků, a tak není divu, že již život Jane Austenové nevykreslil tak idylicky jako 

předchozí kritici a recenzenti. Austenovou sice popsal jako silnou a vitální ženu se 

smyslem pro humor a" neobyčejně hlubokou", skoro až "poživačnou schopností vidět 

lidi v akci"62
, nezapomněl však zdůraznit, že její život byl mimo jiné poznamenán také 

omezenými možnostmi volby, pocitem osamělosti a závislosti na rodině. Dále se 

zabývá výběrem témat typických pro románovou tvorbu Jane Austenové a podtrhuje 

zejména" dar ironického vidění "63
, který autorka dokázala mistrně využít. O románu 

Pride and Prejudice se Nenadál vyjádřil jako o kombinaci "reality, hodné ironizování, 

a velikého snu. "64 Tím snem měl na mysli touhu Jane Austenové a mnoha dalších žen 

19. století docílit společenského uznání pomocí svého intelektu a schopností, a ne pouze 

prostřednictvím svého líbivého zevnějšku. Jak konstatuje Nenadál, byla to myšlenka na 

6° CHUDOBA, František. Předmluva. In AUSTENOV Á, Jane. Pýcha a předsudek. Přeložila Božena 
Šimková. Praha: Jan Laichter, 1949. 
61 Proslovy Radoslava Nenadála provázejí v různých obměnách vydání románů Jane Austenové i 
v současnosti. 
62 NENADÁL, Radoslav. Žena, peníze a vlastní pokoj. Doslov. In AUSTENOV Á, Jane. Pýcha a 
předsudek. Přeložila Eva Kondrysová. I. vyd. Praha: Odeon, 1967. s. 317 
63 

Ibid., s. 318. 
64 

Ibid., s. 319. 
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svou dobu převratná, a tak není divu, že se první čtenáři románu nad způsoby hlavní 

hrdinky pohoršovali a vytýkali jí impertinentní chování. A přestože Nenadál stejně jako 

většina jeho kolegů Austenovou vnímá jako ojedinělý zjev anglické literatury, stojící 

mimo veškeré literární proudy své doby, přeci jen nachází jeden styčný bod její tvorby 

s tvorbou romantiků: je to právě onen nesplněný sen, ze kterého se rodí celá ústřední 

fabule vztahu Elizabeth a Darcyho v románu Pride and Prejudice. 

Radoslav Nenadál doprovodil svou předmluvou také první české vydání románu 

Persuasion. Román přeložila Eva Ruxová a vyšel roku 1968 pod titulem Anna Elliotová 

v nakladatelství Odeon. Nenadál ve své předmluvě víceměné zopakoval vše, co již 

uvedl o rok dříve při příležitosti vydání překladu románu Pride and Prejudice, avšak 

hlouběji rozvinul své úvahy o charakteru postav Jane Austenové: "Je zajímavé, že když 

sledujeme podrobněji všechny hlavní hrdinky Austenové a díváme se, jak se pohybují v 

okruhu svých známých a jak reagují, máme dojem, že přes onen živý styk s okolím jsou 

vždy vnitřně poněkud osamělé, značně uzavřené do sebe, a hlavně cítíme, že převyšují 

všechno okolí o několik hlav [ .. .] Totéž však nemůžeme říci o mužských protějšcích 

autorčiných hrdinek. Jsou většinou příliš dokonalí, příliš krásní a čestní... "65 

Oldřich Kosek, autor recenze z roku 1969, která vyšla v Mladé frontě k příležitosti 

vydání českého překladu románu Persuasion, pro zrněnu pohlíží na literární svět Jane 

Austenové s jistou blahosklonností. Její dílo má pro něj "kouzlo uplynulého", které je 

s to vyvolat v českém čtenáři už pouze "úsměvnou pohodu s nádechem ironie. "66 Kosek 

se však ve svém hodnocení Austenové až příliš nechává unést svým shovívavým 

postojem, a tak pomíjí, že Austenová vyniká nejen v umění detailního a přesného 

popisu středostavovské společnosti, na jejíž poklesky a slabosti se dívá" chápavým 

pohledem "67
, ale také v umění vylíčit tyto poklesky a slabosti s humornou objektivitou 

prodchnutou jemně kritickým podtónem. A právě to z ní činí autorku zajímavou i pro 

dnešní čtenáře. 

Radoslav Nenadál si z četby románů Jane Austenové odnáší jiný dojem než Oldřich 

Kosek; dojem, který lze přirovnat k "pocitu, jakým na nás zapůsobí krása staré 

65 NENADÁL, Radoslav. Lyrická komedie empírového salónu. Předmluva. In AUSTENOV Á, Jane. 
Anna Elliotová. Přeložila Eva Ruxová. Praha: Odeon, 1968. s. 14. 
66 KOSEK, Oldřich. AnnaElliotová. Mladáfronta. 12.3.1969, roč. 25, č. 60, s. 4. 
67 lbid., s. 5. 
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miniatury, na níž se před námi odhalují křehké nemuzeální a nestrnulé tváře lidiček 

žijících a milujících před více než sto padesáti lety. "68 Alespoň tak to Nenadál uvádí 

v doslovu k dalšímu vydání románu Pride and Prejudice z roku 197 4, opět v překladu 

Evy Kondrysové. Nenadál nepokládá literární odkaz Jane Austenové za dědictví 

minulosti, naopak ho považuje za stejně živoucí a sdělný, jako byl v době svého vzniku, 

přestože ho "každá generace objevuje po svém, v nových barevných odstínech a 

v novém lesku. "69 V dalších úvahách kopíruje Nenadál svůj již výše zmíněný doslov 

z roku 1967, avšak doplňuje ho ještě o zajímavý postřeh. Stejně jako např. Norman 

Page 70 přirovnává Pride and Prejudice k dramatu: "Vyprávění je postaveno zásadně na 

dialogu. Text nepřímých řečí lze označit za minimální scénické poznámky. A sdělnost 

dialogu je natolik hutná a provokující, že sotva tři stránky stačí na expozici celé 

b ·z t , k d' "71 n an m ome 1e. 

Poněkud kuriózní ohlas na vydání románu Pride and Prejudice z roku 1974 

nalezneme v článku uveřejněném v Rudém právu z 21.5. 1974 pod názvem Základní 

zkušenost a tradiční hodnota. Autorka článku Věra Kastnerová si Austenové cení 

zejména z toho důvodu, že "ve svém románu Pýcha a předsudek tak mistrně i působivě 

předznamenala základní ideově tematickou osnovu třídní ideologie a buržoazní kultury 

vůbec. " Román Pride and Prejudice Kastnerová charakterizuje jako " , líbezný' obraz 

rozkladu základních hodnot třídní společnosti" a současně jako "pokus jejich zvětralou 

slupku naplnit novým obsahem. " Nositelkou nového obsahu je pro recenzentku 

"nehezká, upřímná a rozumná" Elizabeth, avšakjejí rozchod se starou společností je 

pouze domnělou vzpourou, protože nakonec zakotví "v pohodlí a přepychu konvence 

rodového a rodinného sídla pana Darcyho na Pemberley", čímž se de facto potvrzuje 

"tragická dialektika třídního světa, neměnnost třídní společnosti". Kastnerová si všímá 

také ironie a satiry v románu Pride and Prejudice, která je podle ní namířena" na 

opěrné body nebo strážné ohně třídního světa", tedy tam, kde "haraburdí a veteš 

životních hodnot nebo postojů zřetelně povoluje, kde parazitismus feudálně 

kapitalistické společnosti zastírá přezíravá lhostejnost. "72 Je na první pohled zřejmé, že 

literární názor Věry Kastnerové je poplatný své době. Z dnešního hlediska ho lze 

68 NENADÁL, Radoslav. Umění ironické miniatury. Doslov. In AUSTENOV Á, Jane. Pýcha a 
předsudek. Přeložila Eva Kondrysová. Praha: Odeon, 1974. s. 319. 
69 Ibid., s. 319. 
70 PAGE, Norman. The Language of Jane Austen. Oxford: Basil Blackwell, 1972. s. 27-28. 
71 NENADÁL, Radoslav. Umění ironické miniatury. Doslov. Op. cit., s. 314. 
72 KASTNEROV Á, Věra. Základní zkušenost a tradiční hodnota. Rudé právo. 21.5.1974, roč. 54, č. 118, 
s. 5. 
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považovat za zajímavý doklad vlivu panujících politických poměrů na zdánlivě 

apolitickou sféru literární kritiky. 

V roce 1983 vyšly v Lidové demokraci(3 a v Naší politice74 dvě krátké recenze na 

český překlad románu Northanger Abbey. Již na první pohled je patrné, že obě recenze 

vznikly za jediným účelem: upoutat čtenářovu pozornost a přimět ho, aby si na základě 

zveřejněných informací román přečetl. V několika stručných odstavcích je shrnut děj 

románu a zároveň nastíněny základní tématické okruhy a metody tvorby Jane 

Austenové. Žádná z recenzí nepřináší odborný názor. 

Taktéž anonymní recenzi na román Pride and Prejudice, která byla zveřejněna 

v Lidové demokracii v roce 1987, lze spíše považovat za čtenářskou upoutávku. Autor 

popisuje děj románu jako "lehké, vtipné a jemně ironické" vyprávění o lásce, dvoření a 

milostných intrikách, které se odehrává pod" neviditelným, leč jednoznačně určujícím 

l . v " 75 v 1vem penez . 

Obdobný pohled na tvorbu Jane Austenové přináší také článek Románová 

procházka milostným parkem, který vyšel v Lidové demokracii v lednu 1990. 

Austenová podle mínění anonymního recenzenta zpodobňuje život anglické venkovské 

šlechty, který plyne pomalu a nevzrušivě jako zvolna tekoucí proud řeky, pod jeho 

povrchem se však odehrávají "citová dramata, mající pro hlavní aktéry existenční 

význam. "76 Románům Austenové nechybí dle jeho slov ani napětí, které vzniká tím, že 

"do hry vstupují mentálně tak odlišní účastníci", jako jsou "střízlivě uvažující matky a 

sentimentálně poddajné dcery." Za nepomíjející hodnoty románu autor recenze 

považuje především "psychologické odstínění hlavních postav, vyprávěcí styl a 

. , d" I "77 znamemte w ogy. 

K dvou set dvacátému pátému výročí úmrtí Jane Austenové byla v Literárních 

novinách publikována esej od Michala Sýkory nazvaná První dáma anglického 

románu.78 Sýkora je toho názoru, že romány Austenové zdaleko nejsou tak idylické, jak 

se na první pohled může zdát. Hlavní hrdinky totiž nacházejí pravou lásku až v 

okamžiku, kdy přijmou za svůj mužský pohled na svět, jinými slovy ve chvíli, kdy 

73 VODÁK, Václav. Novinky Vyšehradu: romány, které zaujmou. Lidová demokracie. 28.10.1983, roč. 
39, č. 255, s. 5. 
74 HUBIČKOVÁ, L. Opatství Northanger. Naše politika. 23.11.1983, roč. 13, č. 23, s. 8-9. 
75 Strategie lásky a peněz. Lidová demokracie. 5.1.1987, roč. 43, č. 3, s. 5. 
76 Románová procházka milostným parkem. Lidová demokracie. 17.1.1990, roč. 46, č. 14, s. 5. 
77 Ibid., s. 5. 
78 SÝKORA, Michal. První dáma anglického románu. Literární noviny. 2000, roč. ll, č. 52, s. 1 O-ll. 
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pochopí, že láska k nim nepřijde samovolně, ale že si ji musejí zasloužit, často i za cenu 

utrpení. Jsou to však muži, v porovnání s ženami často pasivní a méně výrazní, na koho 

jsou kladeny vyšší nároky. Důvod se zdá být nasnadě; ženy jsou na nich existenčně i 

citově závislé, a proto je možné s jistou nadsázkou konstatovat, že negativní vlastnosti 

ženjako např. pošetilost, marnivost a lehkomyslnost jsou především výsledkem 

mužského selhání a nezájmu. Z toho vyplývá, že kolik v románech Jane Austenové 

najdeme dobrých žen, tolik je tam i dobrých mužů; většinou to bývá ústřední pár. 

Ostatní hrdinové vytvářejí více či méně disfunkční svazky, což paradoxně odporuje 

tradičnímu označení románů Austenové jako domestic novels. Dokladem toho je např. 

otec Bennet, který se vysmívá hlouposti své ženy a některých dcer, avšak ve chvíli, kdy 

má projevit odhodlání a rozhodnost, se ukáže jako slaboch. 

Na příkladu románu Sense and Sensibility Sýkora dále poukazuje na obdivuhodnou 

dovednost, s jakou si Jane Austenová dokáže pohrát s čtenářským očekáváním a 

literárními konvencemi. Některé motivy totiž úmyslně rozvíjí banálním, obvyklým 

způsobem, některé zase neotřele a nečekaně, a čtenář si tak nemůže být jist, zda 

zápletka skončí podle jeho očekávání, nebo ne. 

Sýkora se ve své eseji dále zabývá významovou bohatostí románů, jejich 

interpretačními možnostmi a inovačními technikami; svá zjištění dokumentuje na 

příkladech románů Emma a Mansjield Park. Pro ironii Jane Austenové je podle něj 

typická zejména nejednoznačnost; tento názor obhajuje slovy vypůjčenými od Lionella 

Trillinga, který říká, že ironie je pro Jane Austenovou "metodou pochopení. Svět je u ní 

vnímán skrze uvědomění si jeho protikladů, paradoxů a neobvyklostí. "79 

Svoji esej zakončuje Sýkora zamyšlením nad povahou posledního románu Jane 

Austenové Persuasion. Považuje ho za přestupné dílo mezi dosavadní tvorbou a 

následnými tvůrčími záměry Austenové těsně před smrtí. Předpokládá, že v dalších 

románech Austenová plánovala prozkoumat především citový život hlavních hrdinek, 

zahloubat se do jejich ženských niter. Romány by tak pravděpodobně přestaly mít onen 

chápavě ironický ráz a šťastné konce už by možná nebyly tak úplně šťastné, jak už to 

částečně předjaly romány Persuasion a Mansjield Park. 

Posledním příspěvkem k české recepci díla Jane Austenové v rámci této kapitoly je 

feministicl<.y laclěný čláqek Být mou matkau o4 Aleny Dvořákové80, který otiskl literární 

obtýdeník Tvar v roce 2002. Pro přesnost je nutné dodat, že Dvořáková se v článku 

79 In SÝKORA, Michal. První dáma anglického románu. Op. cit., s. ll. 
80 v ' ' 

DVORAKOV A, Alena. Být mou matkou. Tvar. 2002, č. 16, s. 16-19. 

28 



zamýšlí především nad vztahem matek a dcer v povídkách sebraných pod názvem 

Modrovousovo vejce, jejichž autorkou je Margaret Atwoodová. Při té příležitosti si 

mimo jiné klade také otázku, zda vůbec existuje nějaká specificky ženská literární 

tradice, a odpověď se snaží nalézt také prostřednictvím srovnání Atwoodové s Jane 

Austenovou a George Eliotovou. Středobodem "malého světa" Jane Austenové je 

manželství, které je pojímáno jako osudotvorný fenomén a zároveň jako rozporuplná 

společenská instituce. Pro příslušníky vyšších vrstev je manželství prostředkem 

k zachování třídní hierarchie, pro nemajetné a neurozené jedince představuje manželství 

možnost společenského vzestupu, což však třídní hierarchii destabilizuje. Pro ženy je 

potřeba manželství zásadnější než pro muže a tako skutečnost se odráží i na 

manželském trhu. Ženy se chovají vesměs "tržně", výhodně uzavřený sňatek považují 

za otázku prestiže, muži naopak berou manželské tržiště zejména jako zdroj zábavy, 

i když poněkud riskantní. Napětí a drama pak na manželský trh přináší láska, a to jak 

předstíraná, tak i skutečná. Jako nejstabilnější se pak jeví manželství z "rozumné" 

lásky, které dokonce může do jisté míry vybočit z rámce společenských konvencí, avšak 

nesmí ohrozit soudržnost společenství. " V souladu s nadřazením jedince společnosti 

u Austenové je patřičnost vzájemné lásky Darcyho a Elizabeth Bennetové v Pýše a 

předsudku nadřazena ne patřičnosti jejich sňatku, dané rozdílem jejich společenského 
, "8] po stavem. 

Na okraji zájmu Jane Austenové se podle Dvořákové ocitá vše, co existuje mimo 

dosah jisté citovosti/citlivosti, kterou lze charakterizovat jako individuální schopnost 

vyvažovat mezi ,,osobností a společností, osobním štěstím a společenskou povinností, 

pravdivostí a taktem a tak dál. "82 Tato citovost/citlivost je věcí osobní zkušenosti, její 

podmínkou je důvěrná znalost sama sebe a okolního světa a předpokladem pro její 

vznik zase dlouhodobost. Dvořáková demonstruje tuto osobitou schopnost na příkladu 

Elizabeth z románu Pride and Prejudice, která si své city k Darcymu uvědomí až poté, 

co se při návštěvě sídla Pemberley na vlastní oči a uši přesvědčí, jak se Darcy o panství 

vzorně stará a jak si ho služebnictvo váží. 

Dílo Jane Austenové nevyvolalo mezi českými literárními kritiky a vědci mnoho 

zájmu. Po celé 19. století byla Austenová pro české čtenáře víceméně neznámou 

81 v ' ' DVORAKOVA, Alena. Být mou matkou. Op. cit., s. 17. 
82 

Ibid., s. 17. 
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spisovatelkou a pokud se snad o ní přeci jen dozvěděli, rozhodně to nebylo 

prostřednictvím českého překladu. 

První překlad románu Jane Austenové vyšel až ve třicátých letech 20. století a 

v souvislosti s publikací dalších překladů se v tisku poskrovnu začaly objevovat krátké 

recenze. Většinou nepřinášely žádný nový pohled na dílo Jane Austenové, pouze 

čtenáře informovaly o tématické náplni románů a slibovaly přijemné čtenářské zážitky. 

Mnoho seriózních studií, článků a recenzí se však k čtenářům nedostalo. 

V porovnání s anglickou recepcí je tedy na první pohled patrné, že v Čechách si 

Jane Austenová mnoho odborné pozornosti nevysloužila. V první třetině 20. století, kdy 

vyšel její první český překlad, už byla Austenová více než sto let po smrti, a její dílo 

tedy mohlo soudobým literárním kritikům připadat poněkud časově vzdálené; jejich 

pozornost se upírala hlavně na původní literární tvorbu. Navíc v Čechách po roce 1948 

panovalo nepříznivé politické ovzduší, které anglosaské literatuře příliš nepřálo, a 

knižní produkce se neřídila skutečnou čtenářskou poptávkou, nýbrž edičními plány 

nařízenými shora. Když se pak v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století začaly 

v anglosaském světě objevovat nové proudy kritiky, u nás se tato skutečnost téměř 

neprojevila. Teprve dnes, kdy se např. feministická kritika už ve světě dávno etablovala, 

přichází s dvacetiletým zpožděním i k nám; stále však velmi nesměle. 

Zmiňme se však ještě blíže o českých překladech románů Jane Austenové. 

Následující graf zobrazuje počet jejich vydání v jednotlivých desetiletích, počínaje 

rokem 1932 až do současnosti. Jak lze z něho vyčíst, v padesátých letech 20. století se 

na trhu neobjevil ani jediný překlad, naopak po roce 2000 počet vydání jednotlivých 

překladů narostl, lze tedy předpokládat, že romány jsou v současné době komerčně 

úspěšné. Romány Northanger Abbey a Mansfield Park byly poprvé do češtiny 

převedeny až v osmdesátých, respektive devadesátých letech minulého století, tedy 

nejpozději ze všech. Nejvíce popularity lze jednoznačně připsat románu Pride and 

Prejudice, který má za posledních šest let na kontě již tři samostatná vydání. Podrobný 

přehled jednotlivých vydání je uveden v příloze č. 1. 
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4. Tématicko-stylistická analýza románu 

Pride and Prejudice 

Před tím, než přistoupíme ke stěžejní části této práce, tedy k translatologické analýze 

tří českých překladů románu Pride and Prejudice, je nutné věnovat pozornost románu 

samotnému, zevrubně se seznámit s jeho stylistickými specifiky a ideově-estetickými 

hodnotami, tedy pochopit základní rysy narativního umění Jane Austenové. 

Absolvujeme tak obdobný proces pronikání do smyslu díla, jakým by si v ideálním 

případě měl projít, ať už vědomě či nevědomky, každý zodpovědný překladatel usilující 

o kvalitní překlad. 

Pokusíme se identifikovat a analyzovat stylotvorné prvky a zdůvodnit, proč a jak 

výběr tématických prvků podmiňuje a ovlivňuje nižší roviny textu. Zaměříme se mimo 

jiné na způsoby vyjádření ironie, která je pro dílo Jane Austenové typická, a také na 

dialogy jako prostředky charakterizace hlavních postav. Budeme zkoumat, jak velkou 

narativní zátěž dialogická forma nese a do jaké míry je pro román klíčová. V neposlední 

řadě podrobíme rozboru také pasáže psané epistolární formou, soustředíme se mimo 

jiné na stylistickou hodnotu užití epistolámí formy v románu. 

4.1 Téma 

Román Pride and Prejudice vznikl už v době před dvěma sty lety, pro dnešní 

čtenáře je však stále živoucí a srozumitelný. Není divu, když hybným momentem jeho 

děje jsou vlastně peníze, a jednání většiny postav je tak motivované touhou po majetku 

a finančním zabezpečení; to platilo tehdy stejně jako dnes. Austenová pak toto mnohdy 

pošetilé chování svých hrdinů sleduje s ironickým úsměvem. Nesmíme však také 

zapomenout, že literární charakter románu Pride and Prejudice vystihuje nejlépe 

žánrové označení romantická komedie. To znamená, že román Pride and Prejudice je 

mimo jiné příběhem o dvou mladých lidech, kteří se do sebe upřímně zamilují teprve 

poté, co přehodnotí své názory jeden na druhého a svět kolem sebe. Spojíme-li oba 

pohledy na dílo Jane Austenové, materialistický i morální, dostaneme se k samé 

podstatě románu Pride and Prejudice. 
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Oddělíme-li obsah románu Pride and Prejudice od jeho formy, může nám příběh 

sám o sobě připadat poněkud banální a klišovitý. Narativní umění Jane Austenové je 

jistě nutné posuzovat komplexně, pro potřeby stručné tématické analýzy však zůstaňme 

u tohoto jednostranného pohledu. Ostatně nenápaditost při výběru témat, prostředí a 

postav byla Jane Austenové odvždy vytýkána, přitom právě v této tématické 

jednotvárnosti paradoxně tkví síla účinku literárního stylu Jane Austenové. 

Jane Austenová totiž psala pouze o tom, co sama dokonale znala. Byla si vědoma 

svých možností, měla v sobě jakousi literární pokoru, s jejíž pomocí dokázala přesně 

odhadnout míru svého talentu. Fiktivní svět románů Jane Austenové je vystavěn na 

základech její osobní zkušenosti, a tak v něm čtenáři marně hledají zmínky o válkách, 

politickém dění a sociálních problémech společnosti. Nemusejí se však cítit nikterak 

ošizeni, protože Jane Austenová je naoplátku nechává nahlédnout do věrohodného, 

zábavného "mikrosvěta" vesnické šlechty, kde je největší starostí místních matek, jak 

výhodně provdat všechny své dcery. 

"3 or 4 Families in a Country Village is the very thing to work on. "83
, tak zněla 

rada, kterou Jane Austenová udělila své neteři Anně, když ta se pokoušela o svou 

literární prvotinu. Tato věta, ač působí nenápadně, vypovídá jak o výběru hlavních 

hrdinů a charakterizačních technikách Jane Austenové, tak o prostředích, do kterých je 

děj jejích románů zasazen. Jinými slovy, Jane Austenová své neteři radí, aby se 

zaměřila na několik výrazných postav, soustředila je na jedno místo a uvedla do 

vzájemných vztahů, to znamená, aby těmto postavám umožnila setkávat se, mluvit 

o sobě a svých osobních vazbách, šířit klevety, odhalovat si navzájem své skutečné 

charaktery, a dramatizovat tak děj. Toto umění dovedla sama Jane Austenová 

k dokonalosti, čehož důkazem je i román Pride and Prejudice. 

Jak jsme se již zmínili, Jane Austenová zasadila děj všech svých románů na venkov, 

konkrétně mezi nižší a střední venkovskou šlechtu. Prozkoumáme-li však toto 

románové prostředí zevrubněji, neunikne nám, že ani tento úzký segment společnosti 
(? 

nezobrazila Jane Austenové v celé jeho šíři. Všimněme si, že se v jejích románech 

téměř nesetkáme se služebnictvem. Sloužící se v románech sice objevují všude tam, kde 

83 Jane Austen's Letters. Collected and edited by Deirdre Le Faye. 3rd edition. Oxford : Oxford 
University Press, 1997. s. 275. 
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je jich třeba, jako např. na panství Pemberley, málokdy se ovšem jakkoliv projevují, 

často jejich přítomnost sotva zaznamenáme. Také aristokracie, tedy vysoká šlechta, se 

v románovém světě Jane Austenové vyskytuje zřídka,' a pokud přeci, je vykreslena 
'-·' 

převážně satiricky, jako lady Catherine v románu Pride and Prejudice. Vyjímku tvoří 

snad jen čestný plukovník Fitzwilliam. Jeho postava je však nevýrazná, má převážně 

funkční charakter. V románu je mu přidělena úloha informovat Elizabeth o Darcyho 

podílu na odloučení Jane a Bingleyho. 

Ostatně mužským postavám věnuje Jane Austenová obecně menší pozornost než 

postavám ženským, její románoví hrdinové působí poněkud ploše a jednotvárně. Je také 

zajímavé, že se v románech pohybují téměř výhradně ve společnosti žen. Ženský prvek 

je v díle Jane Austenové posílen na úkor mužského, což je patrné také z absence typicky 

mužských zábav a konverzačních témat, jako jsou myslivectví a politika; 

v románech však nehledejme ani teologické úvahy či přehnanou zbožnost. Austenová 

líčí pouze běžné společenské vztahy a zvyklosti příslušníků venkovské šlechty, aniž by 

se pokoušela do děje integrovat hlubší sociální, náboženská či politická témata84
. Zcela 

jistě si tedy ve svém literárním úsilí neklade za cíl zobrazit adekvátně a ve vší úplnosti 

život venkovské šlechty. Její literární proslulost a sláva spočívá zejména v tom, že pro 

svůj tématicky specifický obsah dokázala najít adekvátní formu. 

4.2 Ironie 

Ironie je základní determinantou obsahové struktury románu Pride and Prejudice. 

Stejně jako ostatní spisovatelé i Jane Austenová má oproti svým čtenářům tu výhodu, 

že ve všech fázích děje přesně ví, kolik se toho čtenáři o jednotlivých postavách a 

událostech v příběhu už dozvěděli, a tak má možnost předvídat jejich očekávání a 

pravděpodobné reakce. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, pokud by ovšem 

Austenová tohoto nerovného vztahu mezi autorem a čtenářem nedokázala využít 

opravdu mistrně. 

Pozice vypravěče je jasně definována a zůstává neměnná v celém románu. Jeho 

vševědoucnost je však do jisté míry selektivní, vypravěč totiž čtenářům nesděluje vše, 

co je mu známo, mnohé také jen naznačí, ale nedopoví; tímto způsobem se mu daří 

mezi čtenářem a děním v románu udržovat jistý odstup. 

84 
snad jen s výjimkou románu Mansfield Park , 
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Hlavní hrdinky Jane Austenové projdou v každém ze šesti románů jakýmsi 

procesem sebepoznání, díky němuž se na své omyly a chyby dokážou podívat ve světle 

objektivní skutečnosti. Míra, s jakou se čtenáři na tomto procesu podílejí, se liší román 

od románu. Tím, že Austenovájako autorka nedovolí, aby si čtenáři k jednotlivým 

postavám románu vytvořili příliš blízký vztah a seznámili se s jejich nejniternějšími 

pocity, jim ponechává možnost zaujmout k těmto postavám také kritický postoj, aniž by 

se však vůči nim zároveň museli vzdát svých sympatií. Jinými slovy, ironie v románech 

Jane Austenové je postavena na tom, kdo co ví: jednak na rozdílu mezi tím, co ví čtenář 

a co hrdinové románu, a pak také na rozdílných znalostech čtenáře a vypravěče. 

Při prvním čtení románu mohou čtenáři snadno podlehnout mylným dojmům, 

protože ironické souvislosti celé řady dějových zápletek jsou zjevné až retrospektivně. 

Je to z toho důvodu, že převážnou část děje vnímají čtenáři z pohledu Elizabeth, a tak 

jsou přirozeně nakloněni tomu považovat její názory a soudy za správné. S postupně 

odvíjejícím se dějem se však ukáže, že Elizabeth není natolik bystrá, jak se sama 

domnívala. Druhý důvod pak spočívá ve skutečnosti, že ačkoliv čtenáři sledují větší část 

děje prostřednictvím Elizabeth, její vnitřní život je jim poměrně vzdálen. Elizabethiny 

myšlenky a pocity vyplouvají na povrch převážně v rozmluvách s ostatními postavami, 

nejčastěji se sestrou Jane. Ještě větší odstup je příznačný pro vztah mezi čtenáři a 

Darcym, protože jeho charakterové vlastnosti jsou líčeny převážně z pozice Elizabeth. 

Tím, že Austenová mezi čtenáři a ústřední dvojicí románu vytváří a udržuje určitý 

odstup, vyvolává v čtenářích pocity napětí a nejistoty ohledně toho, co k sobě vlastně 

Elizabeth a Darcy cítí. 

Ironie je v románu Pride and Prejudice také prostředkem charakterizace postav. 

Existují dva propojené systémy hodnot, podle kterýchjsoujednotlivé postavy 

posuzovány: společenské konvence a morální zásady. Elizabeth, z jejíž perspektivy se 

počínaje desátou kapitolou děj odvíjí, se stejně jako ostatní hrdinové románu občas 

dopouští mylných úsudků, avšak nikdy nechybuje v rozlišování mezi tím, co lze 

považovat pouze za společenský a co za etický přestupek. Příkladem je scéna, kdy jde 

Elizabeth pěšky na Netherfield Park navštívit svou nemocnou sestru Jane, a je za své 

společensky nevhodné chování většinou přítomných dam odsouzena. Z hlediska 

morálního však Elizabeth nic vytknout nelze. Zajímavé ovšem je, že ačkoliv Elizabeth 

v otázkách morálky sama nechybuje, nedokáže vždy správně posoudit způsoby a 

vystupování ostatních, a odhalit tak jejich pravý charakter. Nechává se tedy snadno 

zmást Wickhamovou schopností osvojit si chování džentlmena a předstírat 
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bezúhonnost. Obecně řečeno, ironie tkví v neschopnosti efektivní komunikace mezi 

jednotlivými postavami, což je patrné především ve vztahu Elizabeth a Darcyho. Když 

Darcy nabídne Elizabeth sňatek, ona ho odmítne; avšak ve chvíli, kdy si to Elizabeth 

rozmyslí, se zase zdá, že Darcy už nemá zájem. Ani ostatní postavy však nejsou ironie 

ušetřeny. Životní ambice paní Bennetové najít svým dcerám bohaté ženichy se na konci 

románu ironicky vyplní, alespoň co se Jane a Elizabeth týče, i když její úsilí v tomto 

směru mělo paradoxně spíše opačné účinky. 

Z výše řečeného tak vyplývá, že strukturální ironie, která je určujícím faktorem pro 

uspořádání děje, vychází z dílčí ironie, jež se uplatňuje v jednotlivých zápletkách a také 

při ztvárňování postav. Tuto dílčí ironii nazývá John Odmark ironií lokální.85 Všímá si, 

že při jakémkoliv dialogu bývá jedna z postav té druhé nadřazena, přičemž tato 

nadřazenost plyne ze znalosti určité informace, které si ostatní nejsou vědomi. Zmíněná 

dominance může mít jak negativní, tak pozitivní následky, téměř vždy však znamená 

jediné: komunikace probíhá účinně pouze jedním směrem. Nejčastější jsou případy, kdy 

dominantní mluvčí zná slabé stránky povahy svého protějšku, jako jsou např. pýcha a 

pošetilost, nebo si uvědomuje, že svému partnerovi lže či zatajuje některé skutečnosti. 

Jestliže mluvíme o nadřazenosti jednoho účastníka rozhovoru tomu druhému, pak je 

třeba ještě dodat, že nadřazen oběma je čtenář, který toho ví nejvíce. Jeho dominance 

v tomto směru vyplývá nejen ze znalostí, které on sám už při četbě románu stačil 

načerpat, ale také z explicitních, případně implicitních komentářů doprovázejících 

každou scénu. 

O mnohovrstevnatosti ironie v románu Pride and Prejudice se můžeme přesvědčit 

hned v první kapitole. Paní Bennetová oznamuje svému manželovi, že se do sousedství 

přistěhoval bohatý svobodný mladík, a zároveň ho žádá, aby nového souseda navštívil, 

protože tím zásadně může ovlivnit budoucnost jedné z jejich pěti dcer. Pan Bennet 

odmítá. 

Ačkoliv to z krátkého shrnutí obsahu kapitoly není patrné, ironie zde působí hned na 

třech rovinách: způsob, jakým si paní Bennetová danou situaci vykládá, reakce pana 

Benneta na manželčin nátlak a komentář vypravěče. 

Román je uveden proslavenou větou: "ft is a truth universa/ly acknowledged, that a 

85 ODMARK, John. An Understanding oj Jane Austen's Novels: Character, Value and Ironie 
Perspective. Totowa: Barnes & Noble Books, 1981. s. 43-50. 
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single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. "86 Všeobecnou 

platnost a logiku tohoto výroku, který se na první pohled tváří jako prosté konstatování 

skutečnosti, však zpochybňují hned následující slova: "However little known the 

feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth 

is s o well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered as the 

rightful property of some o ne ar other of their daughters. "87 Ironie úvodní věty navíc 

vyplývá z její lexikální stavby: spojení slov universally acknowledged má ironický 

příznak, který je ještě podpořen vysokou jistotní modalitou a tématem promluvy, jímž 

jsou mladí, bohatí muži na ženění. V průběhu děje si pak čtenáři také ujasní, že ačkoliv 

úvodní věta není přímo vložena do úst paní Bennetové, vyjadřuje její názor na vzniklou 

situaci a zároveň vypovídá o stavu její mysli. Jak vyplyne z dalšího dění v románu, 

logické uvažování opravdu nepatří mezi silné stránky paní Bennetové. Ironie úvodního 

odstavce také tkví v tom, že za pravdivé považují mnozí to, co je za pravdivé všeobecně 

pokládáno. Platí totiž vše, co mocní prohlásí a lid uzná. 

V rozhovoru se svým manželem se paní Bennetová projevuje jako pošetilá a hloupá 

osoba. Zatímco pan Bennet hned na začátku rozmluvy pochopil, oč paní Bennetová 

usiluje, ona naopak po celou dobu rozhovoru není schopná porozumět skutečnému 

významu jeho odpovědí, a nedokáže je tedy ani předvídat. Podíváme-li se na dialog 

manželů Bennetových z hlediska teorie mluvních aktů, je na první pohled zřejmé, že 

příjemce, tedy pan Bennet, záměrně odmítá správně interpertovat sdělení paní 

Bennetové, důsledkem čehož se nerealizuje zamýšlený perlokuční účinek. Ani 

v opačném směru však komunikace neprobíhá bez problémů. Pan Bennet volí záměrně 

takové odpovědi, které si jeho žena nedokáže správně vyložit, z čehož mimo jiné 

vyplývá, že pan Bennet je v tomto rozhovoru dominantním mluvčím. Ironické vyznění 

celé scény podtrhuje komentář vypravěče: "Mr. Bennet was so odd a mixture of quick 

parts, sarcastic humour, reserve, and caprice, that the experience of three and twenty 

years had been insufficient to make his wife understand his character. Her mind was 

less difficult to develope. She was a woman of mean understanding, little information, 

and uncertain temper. When she was discontented she fancied her s elf nervous. The 

business of her lije was to get her daughters married; its solace was visiting and 

86 AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. Edited by R.W. Chapman. 3rd rev. edition. Oxford: Oxford 
University Press, 1988. s. 3. 
87 

lbid., s. 3. 
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news. "88 

Jak je z výše uvedené citace patrné, vypravěč straní panu Bennetovi. Paní 

Bennetovou popisuje jako vrtošivou osobu, kterou nelze brát vážně, což však už 

částečně vyplynulo z předešlého manželského rozhovoru. Díky vypravěčově 

perspektivě je tedy čtenář tím, kdo má v dané situaci nejvíce informací. 

Povšimněme si také verbální stránky popisu. Jane Austenové se podařilo dosáhnout 

slovní ironie použitím zdrženlivého vyjádření (angl. understatement), stylistického 

prostředku tak typického pro angličtinu. O prostoduchosti paní Bennetové svědčí 

následující konstatování, z něhož jasně vyplývá, že intelekt paní Bennetové není příliš 

pronikavý: .. . that the experience of three and twenty years had been insufficient to 

make his wife understand his character. Her mind was less difficult to develope. 

Situační ironie často provází situace, ve kterých jsou postavy románu konfrontovány 

se společenskými pravidly a zvyklostmi. Jako ilustrační příklad nám poslouží dialog 

pana Collinse a Elizabeth v kapitole 19. Pan Collins nabídne Elizabeth sňatek, ta ho 

však rázně, přesto zdvořile odmítne. V této situaci ovšem pan Collins zareaguje zcela 

nečekaně: 

"I am not now to learn, " replied Mr. Collins, with a forma! wave of the hand, "that 

it is usual with young ladies to reject the addresses ofthe man whom they secretly mean 

to accept, when he first applies for their favour; and that sometimes the refusal is 

repeated a second or even a third time. I am therefore by no means discouraged by 

what you have just said, and shall hope to lead you to the altar ere long. " 

Taková odpověď vyvede Elizabeth z míry, nicméně se snaží zachovat společenské 

dekorurn a trpělivě pokračuje v rozmluvě dál ve snaze vyvrátit panu Collinsovi jeho 

mylnou představu. Pan Collins ovšem považuje Elizabethino odmítnutí za pouhou 

milostnou hru, kterou je ze společenských důvodů nutné sehrát, a dál si Elizabethin 

odpor vykládá po svém: 

"When I do mys elf the honour of speaking to you next on the subject, I s hall hope to 

receive a more favourable answer than you have now given me; though I am far from 

accusing you of cruelty at present, because I know it to be the established custom of 

your sex to reject a man on the first application, and perhaps you have even now said as 

much to encourage my suit as would be consistent with the true delicacy of the female 

character. " 

88 
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Elizabeth se ocitá doslova ve slepé uličce logické argumentace: "I know not how to 

expres s my refusal in such a way as may convince you of its being one. " Její odpovědi 

postupně nabývají na expresivitě úměrně tomu, jak se ztrácí její trpělivost a ochota 

dodržovat společenské dekorum: " ... but to accept them [Mr. Collins 's proposals] is 

absolutely impossible. My feelings in every respect forbid it. Can I speak plainer?" 

Pana Collinse však přesvědčit nedokáže: "As I must therefore conclude that you are 

not serious in your rejection of me, I s hall choose to attribute it to your wish of 

increasing my love by suspense, according to the usual practice of elegant females. "89 

Nelze tedy jinak než konstatovat, že společenské způsoby, které jedni vnímají jako 

projev zdvořilosti, jsou pro druhé, vyhrocené ad absurdum, projevem bláznovství. 

Ironie tohoto dialogu vychází zejména z napětí, které vzniká nutností zachovat dekorum 

na straně jedné, ale zároveň neustoupit ze svých pozic na straně druhé. 

V souvislosti s panem Collinsem si uveďme ještě jeden příklad slovní ironie. Ve 

scéně odehrávající se na netherfieldském plese přihlíží Elizabeth rozhovoru mezi panem 

Collinsem a Darcym. Oproti předchozímu úryvku projevuje pan Collins naopak 

nedostatek společenského cítění a oslovuje Darcyho bez vyzvání: "Her cousin prefaced 

his speech with a solemn bow and though she could not hear a word of it, she felt as if 

hearing it all, and saw in the motion ofhis lips the words "apology," "Hunsford," and 

"Lady Catherine de Bourgh. " - It vexed her to see him expose himself to such a 

man. "90 Austenová pomocí aluze na pověstná a všeobecně neoblíbená témata promluv 

pana Collinse, dokázala čtenářům sdělit obsah celého rozhovoru. Ironicky tak 

okomentovala nejen duševní rozhled pana Collinse, ale také originalitu jeho sdělení. 

4.3 Dialogy a jejich varianty 

Snaha Jane Austenové osvojit si takový literární projev, který by co nejlépe odrážel 

tématické zaměření jejích románů, vyústila v potřebu propracovat a vytříbit celou řadu 

stylistických postupů. Základem narativní techniky Jane Austenové je užití dialogů jako 

prostředků pro vyjádření děje a charakterizaci postav. Konverzace všeho druhu byla pro 

většinu žen a nemálo mužů z vyšších vrstev v 19. století prakticky jedinou možností, jak 

se ve společnosti realizovat. Také v románovém světě Jane Austenové "mluvení" 
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významově splývá s "děláním", a tak umění konverzace je jednou z nejžádanějších 

dovedností, obzvlášť pokud se naskytne nové a vzrušující téma rozhovoru. Jak 

podotýká Norman Page91
, není ani tak důležité, co se v románu Pride and Prejuidice 

odehrává, ale co se tam říká. Společenské vazby vznikají a zanikají právě 

prostřednictvím konverzace. Hrdinové románu mají možnost se setkávat a udržovat 

kontakty pouze při formálních příležitostech, jakou jsou plesy či zdvořilostní návštěvy, 

a tak jsou rozhovory jedním z nemnoha způsobů, jak v takovém prostředí navázat nový 

vztah. 

Slova, nebo naopakjejich absence, také prozrazují ledacos z charakteru jednotlivých 

postav. V textu se objevuje minimum popisných pasáží, Jane Austenová nechává své 

hrdiny, aby své povahové vlastnosti čtenářům vyjevili sami. Názomým příkladem je 

pan Collins, jehož žádost o Elizabethinu ruku se zvrhne v komický monolog, který je 

především demonstrací jeho sebelásky a patolízalství vůči lady Catherine. Pan Collins 

zvolil pro daný záměr naprosto nevhodnou formu vyjádření, milostné vyznání pojal 

jako jedno ze svých kázání. Není divu, že nabídka k sňatku, která začíná 

systematickým výčtem důvodů, proč je dobré býti ženatým mužem, je proložena 

nezanedbatelným množstvím klišovitých frází a vrcholí přáním odvést nevěstu,, to the 

altar ere long"92
, může skončit jenom ženichovým nezdarem. Austenová charakterizuje 

povahu pana Collinse i pomocí syntaktických prostředků. Věty, které panu Collinsovi 

vkládá do úst, jsou přehnaně dlouhé a komplikované, nesou však veskrze plytký obsah. 

Způsob vyjadřování pana Collinse, pompézní a zároveň banální a otřelý, tak věrně 

odráží jeho osobnost. 

Monology, jaké má v oblibě pan Collins, jsou v románu spíše výjimkou. Austenová 

preferuje briskní vybroušené dialogy, které vkládá do úst zejména hlavní ženské 

postavě románu, Elizabeth. Pro Elizabeth je konverzace způsobem, jak se 

seberealizovat, jak svobodně vyjádřit své názory, a projevit tak svou osobnost. Je 

jednou z mála hrdinek Jane Austenové, která směle pokouší lingvistické hranice 

konvenčnosti a nebojí se ve vhodnou chvíli užít takových jazykových prostředků, které 

by za jiných okolností mohly vyznít nepatřičně, až vulgárně. Norman Page93 jako 

příklad uvádí situaci, kdy Elizabeth neformálním jazykem komentuje příjezd lady 
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Catherine a její dcery: "And is this all?" cried Elizabeth. "1 expected at least that the 

pigs were got into the garden, and here is nothing but Lady Catherine and her 

daughter! "94 

Lady Catherine de Bourgh zase prostřednictvím slov manifestuje své společenské 

postavení: udílí rady, činí autoritativní prohlášení a klade impertinentní otázky, na které 

očekává rychlé a uctivé odpovědi. Často také konverzaci zahajuje nebo ukončuje, 

jednoduše řečeno, dává tímto způsobem ostatním najevo svou společenskou převahu. 

Podívejme se, jak Austenová ironicky rozehrává dialog mezi lady Catherine a 

Elizabeth, dvěma vyhraněnými osobnostmi: 

''You can beat no loss, Miss Bennet, to understand the reason ofmy journey hither. Your own heart, your 

own conscience, must tel! you why I come. " 

Elizabeth looked with unaffected astonishment. 

"lndeed, you are mistaken, madam; I have not been at all able to accountfor the honour ofseeing you 

here. " 

"Miss Bennet, "replied her Ladyship, in an angry tone, "you ought to know that I am not to be trifled 

with. But however insincere you may chaose to be, you shall notfind me so. My character has ever been 

celebrated.for its sincerity andfrankness; and in a cause oj such moment as this, I shall certainly not 

de part from it. A report o.f a most alarm ing nature reached me two days ago. I was told, that not only 

your sister was on the point o.fbeing most advantageously married, but that you, that Miss Elizabeth 

Bennet would, in alllikelihood, be soon afterwards united to my nephew, my own nephew, Mr. Darcy. 

Though I know it must be a scandalous .falsehood, though I would not injure him s o much as to suppose 

the truth ofit possible, I instantly resolved on setting o.ff.for this place, that I might make my sentiments 

known to you. " 

Lady Catherine trpí pocitem vlastní důležitosti a nepřipouští si, že by se někdo mohl 

vzepřít jejím záměrům. Podle svého zvyku jedná povýšeně, očekává od Elizabeth 

poslušnost, a tak je pro ni bezpochyby velkým šokem, když si Elizabeth dovolí ironicky 

zpochybnit její "sincerity" a "frankness": "lf you believed it impossible to be true, '·' said 

Elizabeth, colouring with astonishment and disdain, "I wonder you took the trouble qf 

coming so far. What could your Ladyship propase by it?" 

Elizabeth, sama pobouřená nezdvořilým chováním lady Catherine, není už nadále 

ochotná zachovávat společenské dekorum a předstírat respekt vůči lady Catherine, který 

necítí a ani nikdy necítila. Odpovídá zpříma a vtipně, v rozhovoru brzy získává převahu. 
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Ani v případě, kdy se lady Catherine pokouší Elizabeth zastrašit z pozice svého 

společenského statutu a útočí na její nízký původ, neopouští Elizabeth důvtip: 

"True. You are a gentleman 's daughter. But what was your mother? Who are your 

uncles and aunts? Do not imagine me ignorant oftheir condition." 

"Whatever my connection may be, "said Elizabeth, "ifyour nephew does not object to 

them, they can be nothing to you. " 

Lady Catherine však není jednoduchý soupeř, proto se Elizabeth uchyluje ke 

stejným metodám argumentace jako ona a klade přímočaré otázky. Obrací tak proti lady 

Catherine její vlastní zbraně: "Jf Mr. Darcy is neither by honour nor inclination corifined 

to his cousin, why is not he to make another choice? And ifl am that choice, why may not 

I accept him?" 

Vrcholem ignorance a domýšlivosti lady Catherine je pak její zvolání, které 

deklamuje jazykem hodným hrdinky sentimentálního románu: "Heaven and earth!-of 

what are you thinking? Are the shades oj Pemberley to be thus polluted? "95 

Po vyslechnutí této nepokryté urážky odmítne Elizabeth v rozhovoru pokračovat, a 

tak lady Catherine odchází, aniž by od Elizabeth získala slib, že se odmítne za Darcy ho 

provdat. 

Celá scéna nabývá na ironii také retrospektivně, a to v momentě, kdy se čtenáři 

dozvědí, že lady Catherine vlastně proti své vůli přispěla k Elizabethině a Darcyho 

sblížení. O svém nezdaru totiž Darcyho informovala, a ten tak paradoxně znovu získal 

naději, že Elizabeth přijme jeho nabídku k sňatku. 

Mary Bennetová narozdíl od své sestry Elizabeth působí spíše zakřiknutě, snaží se 

budit dojem vzdělané slečny, ve skutečnosti však není o moc bystřejší než její matka. 

Všimněme si, jak Austenová mistrně vykresluje její povahu pomocí způsobu, jakým se 

Mary vyjadřuje. Rozhovory s ostatními bere předevšímjako příležitost blýsknout se 

svými znalostmi, a tak má pro všechny životní situace připraven rádoby vtipný 

aforistický výrok. Jelikož však Mary chybí pokora a soudnost a její intelektuální 

rozhled je navíc velmi skromný, jsou tato prohlášení spíše důkazem její prostoduchosti, 

než-li demonstrací jejího důvtipu. Mary si navíc libuje v moralizování a neuvědomuje 

95 AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. Op. cit., s. 351-359. 
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si, že její moralistní postřehy jsou málokdy na místě. Zatímco zpočátku mohou 

vyvolávat na tvářích čtenářů pobavený úsměv, ke konci románu, kdy na rodinu 

Bennetových dolehnou následky Lydiiny nerozvážnosti, spíše svědčí o Maryině 

necitelnosti a nedostatku taktu: 

"This is a most unfortunate affair, and will probably be much talked of But we must stem the tide oj 

malice, and pour into the wounded bosoms oj each other the balm oj sisterly consolation. " 

Then, perceiving in Elizabeth no inclination ofreplying, she added, "Unhappy as the event must befor 

Lydia, we may draw from it this usefullesson: that loss ofvirtue in afemale is irretrievable; that one 

fa/se step involves her in endless ruin; that her reputation is no less brittle than it is beautiful; and that 

she cannot be too much guarded in her behaviour towards the undeserving ofthe other sex." 

Elizabeth lifted up her eyes in amazement, but was too much oppressed to make any reply. Mary, 

however, continued to console herselfwith such kind ofmoral extractionsfrom the evil before them.
96 

Elizabeth svým mlčením jasně dává najevo svůj úžas, pro který v dané chvíli 

nenachází vhodná slova. Absencí slov však některé postavy románu vyjadřují své 

emoce a názory běžně, mnohem častěji než ostatní; nesdílnost jejej ich povahovým 

rysem. Mlčenlivost pana Darcyho a pana Benneta je tedy stejně výmluvná jako 

vodopády slov paní Bennetové. Austenová dokonce pomocí narážek a odkazů na 

ochotu, nebo naopak nechuť postav zapojit se do hovoru nejen charakterizuje postavy 

samotné, ale zároveň s lehkostí a vtipem ironizuje zaběhané společenské konvence. 

V následujícím úryvku navíc chytrou výstavbou dialogu, jehož téma se točí kolem 

mluvení a mlčení při tanci, dokazuje, že i ve zdánlivě formální konverzaci může být 

ukryt jemný flirt: 

When the dancing recommenced, however, and Darcy approached to claim her hand, Charlotte could not 

help cautioning her in a whisper not to be a simpleton and allow her fancy for Wickham to make her 

appear unpleasant in the eyes oj a man oj ten times his consequence. Elizabeth made no answer, and took 

her place in the set, amazed at the dignity to which she was arrived in being allowed to stand opposite to 

Mr. Darcy, and reading in her neighbours' looks their equal amazement in beholding it. They stoodfor 

some time without speaking a word; and she began to imagine that their silence was to last through the 

two dances, and at first was resolved not to break it; till suddenly fancying that it would be the greater 

punishment to her partner to oblige him to ta/k, she made some slight observation on the dance. He 

replied, and was again silent. After a pause oj some minutes she addressed him a second time with 

"ft is your turn to say something now, Mr. Darcy.--1 talked about the dance, andyou ought to make some 

kind ofremark on the size ofthe room, or the number oj couples." 
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He smiled, and assured her that whatever she wished him to say should be said. 

"Very well.--That reply will do for the present.--Perhaps by and bye I may observe that private balls are 

much pleasanter than public ones.--But now we may be silent. " 

"Do you ta/k by rule then, while you are dancing?" 

"Sometimes. One must speak a little, you know. ft would look odd to be entirely silent for half an hour 

together, and yet for the advantage of some, conversation ought to be s o arranged as that they may have 

the trouble oJ saying as little as possible. " 

"Are you consulting your own feelings in the present case, or do you imagine that you are gratifYing 

mine?" 

"Both;" replied Elizabeth archly; "for I have always seen a great simi!arity in the turn oJ our minds.-

We are each of an unsocial, taciturn disposition, unwilling to speak, unless we expect to say something 

that will amaze the whole room, and be handed down to posterity with all the eclat of a proverb. "
97 

Výše uvedený úryvek potvrzuje skutečnost, že Austenová ve svém románu 

s oblibou užívá dynamické dialogy. Všimněme si však také řeči nepřímé, která celou 

taneční scénu uvozuje; i tam se objevují zmínky o hovoru: "Darcy approached to claim 

her hand, Charlotte could not help cautioning her in a whisper not to be a simpleton" 

nebo "she made some slight observation on the dance. He replied, and was again 

silent". Jane Austenová projevuje také tendenci sdružovat jednotlivé postavy do skupin 

a zaznamenávat jejich příchod a odchod na scénu. Tento způsob vyprávění, který svým 

tempem a pojetím připomíná divadelní hru, dodává románu, ve kterém se toho vlastně 

moc neděje, jakousi dramatickou naléhavost. 

Dramatické ztvárnění děje je však jen jedním z mnoha aspektů literárního projevu 

Jane Austenové, a to z toho důvodu, že v románu jsou plně využity i další metody 

narace, které přesahují možnosti čistě divadelního textu. Žánr románu umožňuje 

Austenové podle libosti některé scény zkrátit a zestručnit, a přizpůsobit si tak podle 

aktuálních potřeb rychlost, s jakou se děj odvíjí. Této flexibility a úspornosti vyprávění 

nelze na jevišti dosáhnout. Jako příklad uveďme scénu, ve které pan Collins nabídne 

sňatek Charlottě: 

Mis s Lucas perceived him from an upper window as he walked towards the house, and instantly set out to 

meet him accidentally in the Jane. But little had she dared to hope that so much love and eloquence 

awaited her there. 

In as short a time as Mr. Collins 's Iang speeches would allow, every thing was settled between them to 

the satisfaction oJ both; and as they entered the house, he earnestly entreated her to name the day that 

was to make him the happiest ofmen; and though such a solicitation must be wavedfor the present, 

97 AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. Op. cit., s. 91. 
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the lady felt no inclination to trifle with his happiness. 98 

Průběh námluv je zde shrnut do několika řádků. Čtenář si udělá rámcovou představu 

o tom, co se mezi panem Collinsem a Charlottou odehrálo, detaily se ale nedozví. Díky 

takové komprimaci děje však na povrch vystoupí ironie celé situace, postavená na 

rozdílu mezi vnějším zdáním a skutečností, mezi doslovným významem a jeho morální 

podstatou. 

Pravděpodobně nejpozoruhodnější stylistickou technikou, kterou Austenová ve 

svých románech uplatňuje, je polopřímá řeč (angl. free indirect speech). Austenová 

nebyla tím, kdo tuto formu řeči aplikoval jako první, už v některých Fieldingových 

románech z 18. století lze najít příklady jejího užití, Austenová měla však zásadní podíl 

na jejím vývoji a rozšíření. Polopřímou řeč lze označit za jakýsi gramatický i mimetický 

mezistupeň mezi přímou a nepřímou řečí; pásmo postav splývá s pásmem vypravěče. 

Gramatická struktura věty vyžaduje individuální perspektivu postav a zároveň 

vypravěčův rozhled. 

V raných dílech Jane Austenové se polopřímá řeč vyskytuje spíše zřídka, tedy ani 

v Pride and Prejudice, jehož hlavní hrdinkou je energická a extrovertní Elizabeth, 

nedostává tato technika mnoho prostoru. Přesto i v tomto románu, kde se vše točí kolem 

toho, co se sluší a nesluší říkat ve společnosti, lze příklad polopřímé řeči najít: 

When they sat down to supper, therefore, she considered it a most unlucky perverseness which placed 

them within o ne oj each other; and deeply was she vexed to find that her mother was talking to that o ne 

person (Lady Lucas) freely, openly, and ofnothing else but her expectation that Jane would soon 

be married to Mr. Bingley. ft was an animating subject, and Mrs. Bennet seemed incapable oj fatigue 

while enumerating the advantages ofthe match. His being such a charming young man, and so rich, and 

living but three mil es from them, were the first points oj self-gratulation; and then it was such a comfort 

to think how fond the two sisters were oj Jane, and to be certain that they must desire the connection as 

much as she could do. 99 

Monolog paní Bennetové zprostředkovává Austenová čtenářům prostřednictvím 

Elizabethiny mysli; jako by Elizabeth čtenářům reprodukovala, co slyší. Tím nabývá 

celá scéna na ironii, protože Elizabeth, vypravěč i čtenáři vědí v dané situaci víc než 

paní Bennetová, vědí to, co ona ve své prostotě nechápe: že její tvrzení neodrážejí 

skutečný stav věcí, nýbržjsou výsledkem jejího pokřiveného, sobeckého vnímání světa. 

98 AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. Op. cit., s. 121-122. 
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4.4 Epistolární styl 

Významným prostředkem pro vyjádření děje a charakterizaci postav je kromě 

dialogů také korespondence. Epistolární styl hraje v románu nezanedbatelnou úlohu. 

Mnoho literárních kritiků se domnívá, že první verzi románu Pride and Prejudice 

napsala Austenová právě formou dopisů, s úplnou jistotou to však tvrdit ne lze, protože 

se nedochovala. Nicméně je jisté, že ze všech šesti románů Jane Austenové je právě 

v Pride and Prejudice využit epistolární styl jako narativní technika v největší míře. 

Dopisy propojují jednotlivé části vyprávění, posouvají děj dopředu a nastiňují 

charaktery postav. V podstatě lze říci, že fungují jako náhrada dialogické formy. Kromě 

toho, že zprostředkovávají náhled do mysli pisatele, jsou však také příležitostí pro 

adresáta, aby projevil svou skutečnou povahu; první soukromá reakce na obsah dopisu 

bývá totiž vždy upřímná. Korespondence také umožňuje Jane Austenové uvádět do děje 

nové informace, ke kterým by jinak hrdinové románu neměli přístup. S nadsázkou lze 

konstatovat, že šťastný konec románu by možná nebyl tak šťastný, kdyby se Elizabeth 

o Darcyho šlechetném činu nedozvěděla právě z dopisu od paní Gardinerové. 

V neposlední řadě dávají dopisy čtenářům románu možnost také předvídat budoucí děj a 

zaujímat různá stanoviska k postavám. 

Pokusme se nyní blíže analyzovat epistolární styl Jane Austenové na příkladu 

korespondence pana Collinse. V kapitole 13 zasáhne pan Collins do děje poprvé, a to 

prostřednictvím následujícího dopisu: 

Hunsford, near Westerham, Keni, 15th October. 

DearSir, 

The disagreement subsisting between yourself and my late honoured father always gave me much 

uneasiness, and since 1 have had the misfortune to lose him, I have frequently wished to heal the breach; 

but for some time I was kept back by my own doubts, foaring lest it might seem disrespectful to his 

memory for meto be on good terms with anyone with whom it had always pleased him to beat variance.

--"There, Mrs. Bennet. "---My mind, however, is now made up on the subject, for having received 

ordination at Easter, I have been so fortunate as to be distinguished by the patronage oj the Right 

Honourable Lady Catherine de~Bourgh, widow oj Sir Lewis de~Bourgh, whose bounty and benejicence 

has preferred me to the valuable rectory oj this parish, where it s hall be my earnest endeavour to demean 

myself with gratejitl respect towards her ladyship, and be ever ready to perform those rites and 

ceremonies which are instituted by the Church oj Eng/and. As a clergyman, moreover, Ifeel it my duty to 

promote and establish the blessing oj peace in all families within in the reach oj my influence; and on 

these grounds I jlatter myself that my present overtures are highly commendable, and that the 

circumstance oj my being next in the entail oj Longbourn estate will be kindly overlooked on your side, 
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and not lead you to reject the offered olive-branch. I cannot be otherwise than concerned at being the 

means oj injuring your amiable daughters, and beg leave to apologise for it, as well as to assure you of 

my readiness to make them every possible amends---but ofthis hereafter. Jfyou should have no objection 

to receive me into your house, I propase myself the satisfaction oj waiting on you and your family, 

Monday, November 18th, by Jour o'clock, and s hall probably trespass on your hospitality till the Saturday 

se'ennight following, which I can do without any inconvenience, as Lady Catherine is far from objecting 

to my occasional absence on a Sunday, provided that some other clergyman is engaged to do the duty of 

the day.---I remain, dear sir, with respectfol compliments to your lady and daughters, your well-wisher 

andfriend, 

William Collins 100 

Z dopisu pana Collinse čiší neupřímnost, jakkoliv je maskovaná přehršlí květnatých 

slov a vzletných frází. Jelikož epistolární forma do značné míry supluje formu 

dialogickou, není divu, že také způsob psaní pana Collinse koresponduje se způsobem 

jeho mluvy. Oproti dialogu má však epistolární styl navíc tu vlastnost, že zvýrazňuje 

idiosynkratické aspekty vyjadřovárlÍ, protože nabízí pisateli široký, časově téměř 

neomezený prostor k projevu, i když v poněkud koncentrovanější podobě než dialog. 

Ve výsledku pak často dochází k humornému až satirickému zveličení typických 

mluvních rysů, což u Jane Austenové bývá jasná indicie toho, že pisatel má nějakou 

charakterovou vadu. 

Zajímavé je, že u kladných postav korespondence většinou neslouží k odhalování 

povahových sklonů, ale je zejména prostředkem sdělování dosud neznámých informací. 

Tyto postavy totiž nemají důvod uchylovat se k jazykovým manýrám a maskovat jimi 

své charakterové nedostatky, a tak bývá styl jejich dopisů neutrální. 

Vraťme se však k panu Collinsovi. Jeho způsob psaní je nabubřelý, rozvláčný a 

pleonastický. Ačkoliv dopis, jehož autor na první pohled jeví zvláštní starostlivost 

o blaho Bennetových, překypuje omluvami, o upřímnosti ohledů pana Collinse lze jistě 

pochybovat už jenom z toho důvodu, že "olivová ratolest" jako symbol smíru není 

nabízena nezištně, nýbrž v naději na brzké dědictví. Pan Collins sice vyjadřuje panu 

Bennetovi úctu, avšak pouze za účelem vlastního prospěchu. V osobních pocitech však 

pan Collins zůstává věrný svému charkateru. Píše-li, že" ... it s hall be my earnest 

endeavor to demean mys elf with grateful respect towards her Lady s hip", mluví pravdu. 

Respekt, který vůči Lady Catherine cítí, svědčí o nedostatku mužské rozhodnosti. 

Pan Collins má sklony k domýšlivosti a přeceňování sama sebe, to potvrzují 

100 AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. Op. cit., s. 62-63. 
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následující fráze: "preferred me ", "1 jlatter myself that my present overtures of 

goodwill are highly commendable ", "my duty to promote and establish the blessing of 

peace" ad. Jeho jazyk vůbec vykazuje tendenci k frázovitosti, v dopise se často objevují 

prázdná slovní spojení, jako "bounty and beneficence ", "promote and establish ", nebo 

otřepané metafory, jako , , heal the breach" ad. Ani po syntaktické stránce se pan Collins 

nezpronevěřuje svému zvyku vyjadřovat své myšlenky pomocí komplikovaných 

větných struktur, a tak složité syntaktické vztahy pouhých šesti souvětí, které jeho dopis 

obsahuje, jsou jen dalším důkazem pompéznosti jeho stylu. 

Při čtení výše zmíněného dopisu pozorní čtenáři okamžitě vytuší, že pan Collins 

nepatří zrovna mezi postavy s ryzím charakterem, a brzy si také uvědomí, že jeho 

přítomnost v románu řádně zamíchá s osudy ostatních hrdinů. 

Rozborem epistolárního stylu ukončeme tuto kapitolu. Pokud jsme se blíže 

nezabývali rozborem lexika, je to jenom z toho důvodu, že pro současné čtenáře je 

slovní zásoba Jane Austenové jen těžce uchopitelná jako homogenní celek. Některá 

slova zestárla, změnila svůj význam, nebo byla vyřazena z běžného užívání úplně, a tak 

by se lexikální analýza snadno mohla zvrhnout v etymologické bádání, což není účelem 

této práce. Pokud však při translatologickém rozboru narazíme na lexikální jednotku, 

která si z jakéhokoliv důvodu zaslouží bližší prozkoumání, budeme se jí zabývat. 
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5. Translatologická analýza překladů 

V poslední, stěžejní části diplomové práce přistoupíme ke kontrastivní 

translatologické analýze tří překladů románu Pride and Prejudice od Františka Nosky 

(1946), Boženy Šimkové (1949) a Evy Kondrysové (1967). Zajímat nás bude především 

míra adekvátnosti jednotlivých překladů po stránce stylistické a sémantické a v závěru 

se zamyslíme také nad jejich funkcí a postavením v rámci přijímající kultury. 

Pokusíme se zjistit, proč je překlad Evy Kondrysové z roku 1967 stále znovu a 

znovu vydáván a v čem tkví jeho úspěšnost. Předpokládáme, že v zájmu zachování 

ironie a celkové funkčnosti textu nakládala Eva Kondrysová s předlohou poměrně 

volně. 

V případě překladu Boženy Šimkové (1949) a Františka Nosky (1946) se pokusíme 

ověřit, zda oba překladatelé vycházeli ze stejné interpretační a překladatelské normy. 

Také se pokusíme zjistit, proč se na poválečném knižním trhu v rychlém sledu objevily 

dva překlady jednoho díla. Předpokládáme, že důvodem mohla být nižší kvalita 

překladu Františka Nosky, jehož repliky působí místy vykonstruovaně, překlad často 

kopíruje syntax originálu a úzce se drží předlohy, v důsledku čehož dochází i 

k nežádoucím výrazovým posunům. 

Při překladu románu Pride and Prejudice do češtiny vycházela Kondrysová 

z anglického originálu vydaného nakladatelstvím The Zodiac Press v roce 1948; 

u překladu Nosky a Šimkové se nám tento údaj zjistit nepodařilo. Jelikož však Noska 

ani Šimková stejnou předlohu jako Kondrysová k dispozici mít nemohli, protože jejich 

překlady vznikly už v době před jejím uveřejněním, zvolili jsme si jako výchozí verzi 

románu Pride and Prejudice vydání z roku 1923, jehož editorem byl R.W. Chapman. 

Chapman porovnal všechny edice románu, které se objevily ještě za života Jane 

Austenové, a na základě tohoto srovnání ustavil jeho definitivní podobu, která je dnes 

považována za standard. 

Empirický materiál pro translatologickou analýzu, který je součástí této práce jako 

příloha č. 2, 3, 4 a 5, byl excerpován z originálu a jednotlivých překladů takovým 

způsobem, aby ve vybraných vzorcích byla exemplárně zastoupena forma dialogická, 

epistolární i nedialogická. U příkladů ilustrujících jednotlivá překladatelská řešení je ke 

zdrojovému textu odkazováno pomocí hranatých závorek, které obsahují zkratku 
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vztahující se ke konkrétnímu překladu a číslo stránky, na které se citovaný příklad 

nachází. Zkratky jsou uvedenou v oddíle nazvaném "Použité zkratky". 

Je potřeba také zmínit, že rozdělení této kapitoly do podkapitol bylo vedeno 

zejména snahou o lepší orientaci v textu práce, nemíníme tím však naznačit, že se 

překladatelská řešení uvedená v jednotlivých podkapitolách projevují vždy jen na té 

jazykové rovině, která je právě diskutována. Naopakjsme si vědomi toho, že většina 

překladatelských řešení se vyznačuje komplexností, a tudíž provázaností s několika 

jazykovými rovinami. Pro větší míru přehlednosti práce se však přidržíme výše 

avízovaného rozdělení analýzy do tématických podkapitol. 

5.1 Sémantická rovina překladů 

Kontrastivní analýzu tří překladů románu Pride and Prejudice uvedeme 

podkapitolou, ve které budeme zkoumat, do jaké míry se jednotlivým překladatelům 

podařilo převést význam originálu. Ke správnému pochopení předlohy a jejích 

sémantických propozic, širších dějových souvislostí a estetické hodnoty díla je potřeba 

zejména dostatečná znalost výchozího jazyka. Předpokladem pro adekvátní 

přestylizování předlohy do jiného jazyka je zase překladatelská pokora a loajalita, které 

zabraňují nemotivovaným úpravám a zásahům do integrity originálu. Odpověď na to, 

jak se překladatelé s těmito zásadami vyrovnali, jak a zda vůbec se jejich interpretační 

postoje projevily na sémantické rovině překladu, se pokusíme najít právě v této části 

rozboru. 

Při převodu významu originálu se František Noska dopustil závažných pochybení, 

která jsou zřejmě následkem jeho nedostatečné jazykové vybavenosti. Chabá znalost 

angličtiny, jejích výrazových prostředků a gramatických struktur vede Nosku k mnoha 

chybným interpretacím sémantických propozic výchozího textu. Text překladu je pak 

místy značně nekoherentní a pro čtenáře nesrozumitelný. Uveďme si několik 

nejzávažnějších případů, většina z nich pochází z rozhovoru lady Catherine s Elizabeth: 

• "Only this; that ifhe is so, you can have no reason to suppose he will make an offer to me." [PP 354] 
X 

"Jedině toto: jestliže je tomu tak, to přece ještě ne ní důvod, aby nemohl učinit nabídku mně. " 
[FN 411] 

Noska opomíjí nejen to, že substantivum reason má infinitivní postmodifikaci 

to suppose, ale také skutečnost, že důvod domnívat se není myšlen všeobecně, nýbrž 
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• 

ve vztahu k lady Catherine. 

" ... a young woman ojinforior birth, oj no importance in the world, and who/ly unallied to the 
familv!" [PP 355] 
X 

" ... děvčetem nižšího původu, bez jakéhokoli významu ve světě a z rodiny, která nemá žádných 
význačnějších vztahů?" [FN 411] 

V tomto případě nejde o děvče z rodiny bez významných společenských 

konexí, ale o dívku, která není s rodinou lady Catherine nikterak spřízněna. 

• "And with regard to the resentment oj his jamily, or the indignation oj the world, if the jormer were 
excited by his marrying me, it would not give me one moment's concern---and the world in general 
would have too much sense to join in the scorn." [PP 358] 
X 

"A pokud jde o nenávist vaší rodiny a o pohoršení světa, kdyby se skutečně rozčilovaly nad tím, že si 
mne vzal, ani pak bych na chvíli neváhala. Svět je vcelku příliš chytrý, aby se k takovému 
neodůvodněnémupohrdánípřipojil." [FN 415] 

V překladu Elizabethiny promluvy se objevuje několik problematických míst. 

Podmět vedlejší věty uvozené spojovacím výrazem kdyby je nejasný. Má Noska na 

mysli souhrnně rodinu a svět? Pokud ano, pak se odchyluje od významu originálu, 

protože deiktické zájmeno former jasně odkazuje pouze nafamily. Spojení vcelku 

příliš chytrý [svět] nelze považovat za významově adekvátní ekvivalent k [the 

world] have too much sense. Sporná je nejen kolokabilita slov svět a chytrý, ale také 

spojení adverbiálních premodifikátorů vcelku příliš. Adverbium vcelku totiž 

oslabuje význam adverbia příliš, čímž se vytváří nechtěný humorný efekt. 

Všimněme si také hodnotícího adjektiva neodůvodněný, jehož významový anglický 

protějšek v originálu chybí. 

• "But the wife oj Mr. Darcy must have such extraordinary sources oj happiness necessarily attached 
to her situation, that she could, upon the whole, have no cause to repine." [PP 355] 
X 

" ... ale být ženou pana Darcyho jistě poskytne jeho vyvolené takový zdroj štěstí, spojený s jeho 
postavením, že by konec konců ani nemusela všech věcí. které jste uvedla, litovat." [FN 412] 

Tato větná dvojice je zase důkazem toho, že pokud překladatel dokonale nepochopí 

předlohu, předkládá čtenářům nejen významově ochuzenou, ale navíc také 

zavádějící interpretaci originálu. Zdrojem štěstí potencionální manželky pana 

Darcyho totiž není pouze jeho postavení, i když i to by bylo možné zahrnout, ale 

především jsou to všechny další okolnosti manželství s čestným a milujícím 

člověkem, jako pan Darcy bezesporu je. Noska navíc doplňuje originál vlastními 

slovy "všech věcí, které jste uvedla", chybně tak vztahuje důvod toho, proč by si 
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• 

měla manželka pana Darcyho stěžovat, výhradně k předchozím argumentům lady 

Catherine, význam originálu však vyznívá v obecnějším slova smyslu, tedy 

manželka pana Darcyho by si koneckonců nemusela stěžovat za žádných okolností. 

Jfhe had been wavering before, as to what he should do, which had often seemed likely, the advice 
and intreaty of s o near a relation might settle every doubt, and determine him at once to be as happy, 
as dignity unblemished could make him. [PP 361) 
X 

Jestliže kolísal již dřfve a váhal, co má udělat, rady a naléhání tak blízké příbuzné by mohly oživit 
všechny pochyby a způsobit, že by se rozhodl býti šťasten, jak by mu velela ničím neposkvrněná 
důstojnost jeho rodiny [FN 417] 

Tento příklad pochází z třetího odstavce kapitoly 57. Noska překládá spojení settle 

every doubt jako oživit všechny pochyby, a vyjadřuje tak přesně opačný význam, než 

je míněn originálem. Navíc neshodným přívlastkem modifikuje význam slova 

důstojnost, avšak zavádějícím způsobem, protože jde nejen o důstojnost rodiny, ale 

především o důstojnost Darcyho. Všimněme si také nežádoucího sémantického 

posunu u dignity could make him x důstojnost by mu velela. 

Celá řada sémantických nepřesností je zřejmě způsobena také překladatelovou 

nepozorností. Porovnejme například následující věty: 

• "/ am no stranger to the particulars ofyour youngest sister's infamous elopement." [?P 357] 
X 

"Nevím o všech podrobnostech hanebného útěku vaší nejmladší sestry." [FN 414] 

Lze se domnívat, že k chybné interpretaci originálu došlo z toho důvodu, že si 

překladatel nevšimnu! záporného kvantifikátoru no; avšak pravděpodobná je také ta 

varianta, že význam spojení no stranger Noska jednoduše pod vlivem angličtiny 

přeložil jako nevím. 

• "But consider your daughters. Only think what an establishment it would be for one of them. Sir 
William and Lady Lucas are determined to go, merely on that account, for in general you know they 
visit no new comers." [PP 4] 
X 

"Ale pamatuj přece na naše dcery, vzpomeň si.jaká by to byla pro některou z nich partie. Sir William 
Lucas s lady Lucasovou jej půjdou rozhodně navštívit, již proto, že vždy navštěvují nové usedlíky." 
[FN 9] 

Není jasné, zda prvotní chyba vznikla z toho důvodu, že Noska nerozpoznal, na jaké 

místo v textu odkazuje spojení merely on that account, anebo přehlédl záporný 

kvantifikátor no, jisté však je, že došlo k řetězení chybných překladatelských řešení, 

jehož důsledkem byl významový posun. 
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• "Yes, very well.l saw them the night before last." [PP 352] 
X 

"Ano, velmi dobře, viděla jsem je včera. " [FN 408] 

V tomto případě se Noska buďto přehlédl, anebo nepochopil význam spojení night 

before last, když ho přeložil jako včera. Dopustil se navíc generalizace, protože ve 

svém řešení opomenul vyjádřit část dne. 

Také volba jednoho překladového ekvivalentu pro dvě různá pojmenování pokojů 

svědčí o Noskově nepozomosti: sousloví dining-room [PP 351] a dining-parlour 

[PP 352] jsou přeložena totožně jako jídelna. V ději překladového textu pak tento 

zdánlivě malý nedostatek vytváří logické diskrepance, protože poté, co lady Catherine 

z jídelny odejde, hned do ní zase vstoupí, aby si ji prohlédla. Je zajímavé, že stejnou 

chybu udělaly i obě překladatelky. Hledání adekvátního ekvivalentu totiž není v tomto 

případě jednoduché, na vině je odlišná mimojazyková skutečnost. Ačkoliv není referent 

obou výrazů totožný -jde o dva různé pokoje -, v češtině existuje pro oba denotáty 

pouze jeden přirozený ekvivalent: jídelna. Angličtina má propracovanější systém 

pojmenování jednotlivých místností v domě; v pojmenování pokoje se odráží nejen jeho 

funkce, ale také skutečnost, zda je užíván při formálních, nebo neformálních 

příležitostech. 101 Rozdíl mezi dining-room a dining-parlour tak spočívá v tom, že 

výrazem dining-parlour je míněna místnost pro neformální rodinné obědy a večeře. 

Již při zběžném porovnání originálního a přeloženého textu je zřejmé, že se Noska, 

ale i Šimková často uchylovali k výpustkám. Někdy jsou to pouhá slova, někdy celé 

věty, ale většinou části vět. Přestože o povaze předloh, z kterých Noska se Šimkovou 

vycházeli, nic nevíme, je velmi nepravděpodobné, že by v porovnání se 

standardizovaným vydáním románu Pride and Prejudice obsahovaly takové množství 

vynechávek. Protože mezi jednotlivými výpustkami nelze vysledovat ani žádnou jinou 

příčinnou souvislost, je možné vyslovit domněnku, že tyto vynechávky jsou 

nemotivované. U Nosky vznikly zřejmě z nepozomosti a spěchu, u Šimkové možná 

také z překladatelské bezradnosti při stylizaci textu. Uveďme si nyní příklady 

Noskových vynechávek, Šimkové se v tomto ohledu budeme věnovat zevrubněji 

v podkapitole o syntaxi. 

101 
Pojmenování pokoje na základě toho, zda je užíván při formálních, nebo naopak neformálních 

příležitostech, bylo relevantní zejména v minulosti v případě rozlehlých panských sídel. V současné době 
toto rozlišení pozbývá na významu. 
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V následujících příkladech byly vypuštěny z Noskova překladu celé věty: 

• ft was too early in the morningfor visitors, and besides, the equipage did not answer to that oj any oj 
their neighbours. The horses were post: and neither the carriage. nor the livery o(the servant who 
preceded it. were (amiliar to them. As it was certain, however, that somebody was com ing, Bingley 
instantly prevailed on Miss Bennet to avoíd the conjinement oj such an in trus ion, and walk away 
with him into the shrubbery. [PP 351] 
X 

Bylo ještě příliš brzy na návštěvy a ekvipáž se nepodobala žádnému kočáru z oko/i Protože však bylo 
jasno, že někdo přichází na návštěvu, Bingley okamžitě přemluvil Jane, aby se zachránili před tímto 
vetřelcem a aby se uchýlili do parčíku mezi keře. [FN 406] 

• "/ hope you are well, Miss Bennet. That I suppose is your mother. " 
Elizabeth replied very concisely that she was. 
"Andthatlsuppose is one ofyoursisters." [PP 351-352] 
X 

"Doufám, že se máte, slečno Bennetová, dobře. Tato dáma, jak soudím, je vaše matka. " 
"A tato je asi jedna z vašich sester. " [FN 407] 

V Noskově překladu také často chybí jednotlivá slova nebo části vět a souvětí: 

• "Itwas the (avourite wish ofhis mother ... " [PP 355] 
X 

"Bylo to přání jeho matky ... " [FN 411] 

• Lady Catherine hesitatedfor a moment, and then replíed, "The engagement ... " [PP 354] 
X 

Lady Catherine na chvíli zaváhala. "Toto zasnoubení ... " [FN 411] 

• Elizabeth made no answer; and without attempting to persuade her lady s hip to return into the house, 
walked quietly into it herself She heard the carriage drive away as she proceeded up stairs. [PP 358] 
X 

Elisa na to nic ne odpověděla a také se ji nesnažila přemlouvat, aby se ještě vrátila do domu. Jak 
kráčela po schodech, zaslechla, že kočár odjíždi [FN 415-416] 

Na rozdíl od překladu Františka Nosky se v překladech Boženy Šimkové ani Evy 

Kondrysové nevyskytují závažná sémantická pochybení plynoucí z neporozumění 

výchozímu textu; přesto lze zejména u Šimkové nalézt drobné sémantické 

nesrovnalosti, z nichž některé dokonce korespondují s chybami Noskovými: 

• /f he had been wavering before, as to what he should do, which had often seemed likely, the advice 
and intreaty oj s o near a relation might settle every doubt, and determine him at once to be as happy, 
as dignity unblemished could make him. [PP 361] 
X 

Váhal-li dříve, co by měl nebo neměl udělat- a často, jak se zdálo, váhával- pak rady a domluvy 
jeho nejbližší příbuzné jen ještě asi zesílí jeho kolísání a přinutí ho, aby se naráz rozhodl si založit 
jen takové rodinné prostředí, jimž by nebyla ohrožena důstojnost jeho rodu. [BŠ 434] 

Šimková stejně jako Noska špatně přeložila význam spojení settle every doubt a 

význam slova důstojnost genitivní postmodifikací příliš konkretizovala. Nežádoucí 
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• 

• 

konkretizace se Šimková dopustila také v případě spojení to be as happy as, protože 

verbalizovala pouze jednu možnou interpretaci jeho významu, o ostatní interpretace 

překlad ochudila. 

"Jfhe is satisfied with only regretting me, when he might have obtained my affections and hand, I 
shall soon cease to regret him at all." [PP 361] 
X 

"Spokojí-li se v okamžiku, kdy mohl lehce dobýti mé lásky a mé ruky toliko lítostí, že si mě nemůže 
vzít, pak věru nemusím želet, že jsem ho ztratila." [BŠ 435] 

Význam originálu je pravděpodobně zkreslen tím, že v překladu chybí čárka mezi 

slovy ruky a lítostí. 

"What could your /adyship propase by it?" 
"At once to insist upon having such a report universally contradicted." [PP 353-354] 
X 

"Čeho tím chcete, urozená paní, dosáhnout?" 
"Chci zamezit, aby se taková pověst šířila dále." [BŠ 426) 

Šimková volí překladatelské řešení, které význam originálu dostatečně nevystihuje. 

Lady Catherine si nepřeje zamezit šíření oné zprávy, jak uvádí Šimková, ale pouze 

trvá na tom, aby byla popřena. 

Šimková části textu nejen vypouští, jak již bylo avízováno, ale spolu s Kondrysovou 

do něj také informace doplňuje. Ani jedna z překladatelek se tedy nevyvarovala 

překladatelskému nešvaru obohacovat text překladu o významy, které v originálu chybí, 

či do textu překladu promítat svou vlastní, mnohdy jednostrannou interpretaci předlohy. 

Některé případy byly diskutovány již výše, přesto si však uveďme ještě další: 

• "But, my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighbourhood " 
[PP 4] 
X 

"Nic naplat, drahý manželi, musíte se vypravit a pana Bingleyho po sousedsku přivítat, až sem 
přijede. " [EK 8) 

Paní Bennetová působí v podání Evy Kondrysové poněkud žoviálně, a to zejména 

z toho důvodu, že používá hovorové obraty, které nemají v originále oporu ani co do 

významu. 

• As it was certain, however, that somebody was coming, Bingley instantly prevailed on Miss Bennet to 
avoid the confinement oj such an intrusion, and walk away with him into the shrubbery. [PP 351] 
X 

Ale poněvadž se nedalo popřít, že to nějaký host přece jenom je, Bingley rychle přemluvil svoji 
nevěstu, aby unikli nevyhnutelnému domácímu vězení a nepovolanému vetřelci a prchli do zahrady a 
zmizeli. [BŠ 422-423] 
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X 

Jelikož však bylo zřejmé, že k nim někdo jede, vyzval okamžitě Bingley slečnu Bennetovou, aby se 
vyhnuli dotěrnému vetřelci a šli se raději projít do háječku. [EK 284] 

Obě překladatelky pomocí premodifikace přisuzují vetřelci vlastnosti, které 

v originálu vyjádřeny nejsou. Šimková navíc do textu doplňuje svoji interpretaci 

významu originálu a slovo confinement rozvádí jako nevyhnutelné domácí vězení. 

Význam slovesa walk away rozkládá do dvou nesynonymních sloves prchnout a 

zmizet. 

• "Having thus offered you the sincere congratulations of Mrs. Collins and myself on this happy event, 
let me now add a short hint on the subject of another: of which we have been advertised by the same 
authority. [PP 362] 
X 

", ... Když jsem nyn~ 'píše Collins, ,projevil svá vroucí blahopřání k očekávanému sňatku, jakož i 
přání mé drahé Charloty, dovolte mi, vážený strýče, abych se zmínil o jiné šťastné události 
podobného rázu. [BŠ 436] 

Uvedený příklad je citací z dopisu pana Collinse, který pan Bennet předčítá 

Elizabeth. Subject of another není dle kontextu jiná šťastná událost podobného 

rázu, jak uvádí Šimková, právě naopak; v očích pana Collinse je to událost nanejvýš 

nešt'astná. Šimková tedy v překladu vyjadřuje opačný význam, než implikuje 

originál. 

5.2 Lexikálně-stylistické aspekty překladů 

Jelikož jsou dva jazyky co do idiomatičnosti a také významu slov, jejich estetické 

hodnoty a kolokability nesouměřitelné, bývá doslovnost málokdy považována za 

přijatelnou překladatelskou metodu. František Noska ji však aplikuje ve velké míře: 

• "I did not know before, that I had two daughters on the brink ofmatrimonv. Let me congratulate 
you, on a very important conquest" [PP 362] 
X 

"Nevěděl jsem dříve, že mám dvě dcery na kraii manželství. Dovol, abych ti blahopřál k tak 
významnému vÝboji. " [FN 418] 

• "We have reason to imagine that his aunt, lady Catherine de Bourgh, does not look on the match 
with a ·friendly eye. " [PP 363] 
X 

"Máme důvod věřit, že lady Catherine de Bourgh se nedívá na tento sňatek přátelskýma očima. " 
[FN 420] 

• " ... make it so delight{ully absurd!" [PP 364] 
X 

" ... dělají tu věc rozkošně absurdní." [FN 421] 
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• "I came to try you." [PP 358] 
X 

"Přišla jsem, abych vás zkusila." [FN 415] 

Některá další slovní spojení v Noskově překladu jsou v daném kontextu pro češtinu 

natolik netypická a neidiomatická, že i u nich je možné vysledovat inspiraci originálem, 

přestože už není tak zjevná: 

• " ... but I think I may de fy even your sagacity, to discover the name of your admirer. " [PP 362] 
X 

" ... myslím, že mohu vyzvati i tvou bystrost a že neuhodneš jméno svého obdivovatele. " [FN 419] 

• "But your arts and allurements may, in a moment ofinfátuation. have made him forget what he owes 
to himself and to a ll his family." [PP 354) 
X 

"Ale vaše pletichy a svody jej v jeho okamžitém zaujetí patrně přivedly k tomu, že se zapomněl, čím je 
povinen své rodině a sobě. " [FN 41 O] 

• Elizabeth had mentioned her name to her mother, on her ladyship 's entrance. though no request o[ 
introduction had been made. [PP 351] 
X 

Elisa uvedla své matce jméno návštěvnice, ačkoli nebyla požádána. abvprovedlapředstavení. 
[FN 407) 

Noska se nevyhýbá ani přejímkám, ačkoliv jejich funkční opodstatněnost v textu je 

sporná, protože jsou pro českého čtenáře sémanticky nejasné: 

• "I think she wi/1 be pleased with the hermitage." [PP 352] 
X 

"Myslím, že se jí bude líbit hermitage. " [FN 408] 

• "This young gentleman is blessed in a peculiar way, with every thing the heart of mortal can most 
desire,---splendid property, noble kindred, and extensive patronage." [PP 362] 
X 

"Tento mladý gentleman je požehnán nejvyšší měrou všemi věcmi, které si jen lidské srdce může 
přát: skvělým majetkem, vznešeným příbuzenstvem a rozsáhlým patronátem. " [FN 419]. 

Text překladu Boženy Šimkové není originálem ovlivněn do takové míry jako text 

Noskův, avšak i v jejím překladu lze negativní stopy originálu nalézt: 

• "lfyou were sensible ofyour own good, you would not wish to quit the sphere. in which you have 
been brought up." [PP 356] 
X 

"Kdybyste rozuměla vlastnímu dobru, netoužila byste opustiti oblasti. v níž jste byla vychována." 
[BŠ 429] 

57 



• " ... but his perfect indifference, andyour pointed dislike, make it so delightfullv absurd!" [PP 364] 
X 

"Co však dělá celou tu smyšlenku tak šprýmovně hloupou. je Darcyova čirá lhostejnost k tobě a tvůj 
vyhraněný odpor k němu!" [BŠ 439] 

Kondrysová zase usiluje o co největší míru idiomatičnosti, avšak mnohdy se 

sporným stylistickým efektem. Jane Austenová se vyhýbala figurativnímu jazyku, a 

pokud přeci jen volila metaforická pojmenování, pak jen metafory lexikalizované a bez 

emocionálního příznaku. Kondrysová naopak užívá metafory a jiná nepřímá 

pojmenování poměrně často a navíc s expresivním nábojem; její styl vyprávění je díky 

tomu dynamický a svěží, avšak do jisté míry se tím posouvá a mění estetický účinek 

originálu, což je z hlediska překladu nežádoucí posun: 

• ... arguments, which to Elizabeth appeared weak and ridiculous ... [PP 361] 
X 

... argumenty, které se Elizabeth zdály směšné a za vlasy přitažené ... [EK 292] 

• "You are then resolved to have him?" [PP 358] 
X 

"Jste tedy odhodlána jít přes mrtvoly?" [EK 290] 

• "!s hall then give over every expectation ... " [PP 361] 
X 

"Pak bude odzvoněno očekávání i nadějím ... " [EK 292] 

• ''Y ou are not going to be missish. I hope ... " [PP 364] 
X 

"Nejsi přece taková netýkavka ... " [EK 294] 

• "They have no ne of them much to recommend them. " replied he. [PP 5] 
X 

"Žádná z nich nestojí za faifku tabáku, " odpověděl. [EK 9] 

Obrazná vyjádření a některá expresivně zabarvená slova (např. takové cavyky, jen ne 

tak hr), které Kondrysová užívá, pocházejí převážně z hovorové vrstvy jazyka. Díky 

tomu se v textu překladu vytváří nežádoucí napětí mezi "moderními" výrazovými 

prostředky a prostředky, kterými Kondrysová text úmyslně ze stylisticko-estetických 

důvodů archaizuje, jako jsou slova z knižní vrstvy jazyka, neshodný genitivní přívlastek 

rozvitý, j~enná deklinace adjektiv, zastaralé morfologické tvary sloves apod. 

Vezmeme-li v úvahu, že překlad Kondrysové byl poprvé zveřejněn v roce 1967 a je 

stále vydáván, je potřeba zmínit ještě jednu skutečnost: některá slova, převážně 

expresivního charakteru, jsou z dnešního pohledu již zastaralá a v daném kontextu se 
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užívají minimálně (např.feš dáma). Nesou tedy příznak, který Kondrysová při tvorbě 

překladu nezamýšlela. 

Výrazová pestrost v překladech je problematika lexikálně-stylistická. Všimněme si, 

jak výběr lexikálních jednotek ovlivňuje stylistickou výstavbu textu. V češtině je 

esteticky nemotivované opakování slov považováno za stylistický prohřešek, přesto 

Noska opakuje stejná slova nebo jejich kořeny, aniž by tím zamýšlel vyvolat nějaký 

estetický účinek: 

• "My motive for cautioning you, is as follows. We have reason to imagine that..." [PP 363] . 
X 

"Mým důvodem. proč vás varuji, je toto: Máme důvod věřit, že ... " [FN 420] 

Jelikož jde o citaci z dopisu pana Collinse, je tato stylistická neobratnost o to 

závažnější, že zkresluje charakter této postavy. Pan Collins si totiž zakládá na 

uhlazenosti a stylové vybroušenosti svého projevu. 

• "She did not chaose it, "said her daughter, "she would go." [PP 358] 
X 

• 

• 

"Nechtěla", odpověděla dcera, "chtěla hned odejet." [FN 416] 

"Has it not been industriously circulated by yourselves? Do you not know that such a report is 
spread abroad?" [PP 354] 
X 

"Nebyla tato zpráva záměrně dána do oběhu právě vámi? Nevíte, že ta zpráva všude obíhá?" 
[FN 410] 

At once to insist upon having such a report universally contradicted." [PP 354] 
X 

"Přijela jsem, abych vás okamžitě požádala, abyste se postarala, r1l2y_ tato zpráva byla vyvrácena. " 
[FN 409] 

V tomto souvětí užil Noska spojovací výraz aby dokonce třikrát. 

Na rozdíl od Nosky se Šimková opakování slov vyhýbá tím, že bohatě využívá 

synonymii, a to zejména jako prostředek koheze textu. I tam, kde je mimojazykový 

kontext jednoznačný a Austenová odkazuje pouze osobním zájmenem, je Šimková 

explicitnější a užívá plnovýznamové substantivum; synonymicky nahrazuje také vlastní 

jména osob. Text překladu Šimkové je z toho důvodu na některých místech sémanticky 

nasycenější než originál: 
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• Thev were oj course all intending to be surprised; but their astonishment was beyond their 
expectation; and on the part oj Mrs. Bennet and Kitty, though she was perjectly unknown to them, 
even inforior to what Elizabeth jelt. 
She entered the room with an air more than usually ungracious, made no other reply to Elizabeth 's 
salutation than a slight inclination oj the head, and sat down without saying a word Elizabeth had 
mentioned her name to her mother on her ladyship 's entrance, though no request oj introduction had 
been made. [PP 351] 
X 

Dámy Bennetory sice čekaly nějaké překvapení, ale jejich údiv přesahoval všecky meze. Avšak 
ohromení domácí paní a její dcery Kitty, které hosta neznaly, se ani zdaleka nevyrovnalo ohromení 
Eliščinu. 

Urozená paní vplula do pokoje, tváříc se velmi ne milostivě, a na Eliščin pozdrav odpověděla toliko 
ledabylým pokývnutím hlavy a usedla, aniž pronesla slovo. Eliška hned při vstupu paní de Bourgh 
matce oznámila jméno hosta, třebaže stará dáma nevyslovila přání, aby byla představena. [BŠ 423] 

Ze všech tří překladatelů právě Šimková užívá také nejširší škálu uvozovacích 

sloves. Běžné anglické said nahrazuje slovesy s významy, které blíže vystihují 

rozpoložení mluvčího. Sémantická pestrost uvozovacích sloves je totiž pro češtinu 

typičtější než pro angličtinu. Šimková jde však tak daleko, že uvozovací věty doplňuje i 

tam, kde v originále chybí, případně je oproti originálu obohacuje o další významy. 

Vzhledem k tomu, že překlad Šimkové vznikl s největší pravděpodobností za 2. světové 

války, je možné, že se právě v bohatosti a pestrosti jeho výrazových prostředků nepřímo 

odráží doba, která jinak češtině a českému národu nebyla příliš nakloněna. 

• "Whatever my connections may be," said Elizabeth. "ifyour nephew does not object them, they can 
be nothing to you." [PP 356] 
X 

"Nenamítá-li proti nim· nic váš synovec, vám mohou být teprve lhostejní, " vyhrkla mladá dívka 
podrážděně. [BŠ 430] 

• "Miss Bennet, " replied her ladyship. in an angry tone. "you ought to know, that I am not to be trifled 
with. " [PP 353] 
X 

"Slečno Bennetová, budiž vám známo, že není radno si se mnou zahrávat," děla stařena zlostně. 
[BŠ 425] 

• "Yes, very well. I saw them the night bejore last." [PP 352] 
X 

"Děkuji, jsou úplně zdrávi. Setkala jsem se s nimi předevčírem večer, "zněla odměřená odpověd: 
[BŠ 424] 

5.3 Expresivita 

V této kapitole budeme zkoumat výrazovou expresivitu jednotlivých překladů 

v porovnání s originálem. Ve výrazové expresivitě výpovědi se projevuje emocionální 

zaujetí mluvčího, z čehož vyplývá, že se zaměříme zejména na pásmo dialogické. 
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V Noskově překladu lze vysledovat tendenci k potlačování expresivních významů 

originálu, které jsou neseny prvky z roviny syntaktické: interpunkce, různé typy vět, 

parcelace výpovědi, nevětná výpověď apod. Patrné je to zejména v rozhovoru lady 

Catherine s Elizabeth; ani jedna z mluvčích se totiž nemůže ubránit citovým postojům. 

Uveďme několik příkladů: 

• "Obstinate, headstrong girl! I am ashamed ofyou!" [PP 355] 
X 

"Vy jste ale zatvrzelá, paličatá dívka. Nestydíte se?" [FN 412] 

Expresivita je v originále vyjádřena pomocí nevětného zvolání, v překladu je 

apelativnost potlačena použitím větné výpovědi bez vykřičníku. Věta zvolací má 

v originále také silnější expresivní příznak než věta tázací, kterou užil Noska. 

"And is such a girl to be my nephew 's sister? ls her hus band, is the s on ofhis late father 's steward, 
to be his brother?" [PP 357] 
X 

"Má být taková dívka švagrovou mého synovce? Má být její manžel, který je synem správce jeho 
nebožtíka otce, jeho švagrem?" [FN 414] 

V tomto případě je expresivita překladu nižší z toho důvodu, že překladatel použil 

explicitnější vyjádření pomocí vedlejší věty vztažné, zatímco lady Catherine 

umocňuje své rozhořčení tím, že je ve svém zvolání implicitnější. Navíc si můžeme 

všimnout, že naléhavost sdělení se v originále projevuje také tím, že je několikrát za 

sebou použita stejná stavba věty. Typ otázky zjišťovací má navíc v angličtině 

v tomto kontextu charakter zvolání, který nemůže být do češtiny funkčně převeden 

okopírováním struktury originálu. Z hlediska zachování stejné míry expresivity by 

proto bylo vhodnější užít větu zvolací. 

• "You have no regard, then, for the honour and credit oj my nephew! Unfeeling, selfish girl! [PP 357] 
X 

"Nemáte tedy vůbec ohled na čest a dobré jméno mého synovce, vy necitelné, sobecké děvče. 
[FN 414] 

Noska také zbytečně oslabuje emociálnost vyjádření tím, že samostatné nevětné 

zvolání vtěluje do předcházející věty a navíc se uchyluje k méně expresivnější 

interpunkci. 
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Austenová v textu také často naznačuje expresivní důraz v intonaci mluvčího, a to 

pomocí kurzívy102
. Noska tuto skutečnost graficky a většinou ani jinak vědomě 

nezohledňuje, ačkoliv nezřídka se mu podaří intonační emfázi vystihnout náhodou díky 

aktuálnímu členění větnému. Ani Šimková nevyužívá žádné grafické prostředky 

k vyjádření expresivního důrazu ve výpovědi, avšak emoční důraz naznačený grafickou 

formou se tu a tam snaží vystihnout prostředky z jiných jazykových rovin. Jediná 

Kondrysová respektuje grafickou podobu originálu a prostředky exprese často navíc 

kumuluje: 

• "From Mr. Collins! and what can he have to say?" [PP 362] 
X 

"Od pana Collinse? A copak píše?" [FN 419] 
X 

"Pan Collins! Co by on mohl vědět?" [BŠ 436] 
X 

"Pan Collins? Co ten s tím má co společného?" [EK 293] 

Elizabeth v tomto příkladě vyjadřuje svůj údiv nad tím, že se pan Collins vměšuje 

do jejích osobních záležitostí. Noska expresivní důraz ve větě ignoruje, Šimková jej, 

i když s nedostatečnou mírou emocionálnosti, vyjadřuje explicitací zájmenného 

podmětu, který jinak mívá v citově neutrální výpovědi formu implicitní. 

Kondrysová zachovává grafické odlišení a expresivitu navíc umocňuje použitím 

odkazovacího zájmena a lexikálními prostředky (mít co společného). 

• "Now, Lizzy, Ithinklhave surprisedyou." [PP 363] 
X 

"Teďjsem tě, myslím, překvapil, ne?" [FN 420] 
X 

"To žasneš, Lízo, co?" [BŠ 437] 
X 

"Nu, mám dojem, Lízinko, že se mi podařilo tě skutečně překvapit. " [EK 293] 

Noska naznačuje expresivní intonaci pana Benneta pomocí částice s významem 

ujištění, Šimková ji vyjadřuje lexikálně a Kondrysová respektuje také grafické 

odlišení, avšak přesouvá důraz ze slovesného tvaru na adverbium. 

Co se týče expresivity nesené rovinou syntaktickou, Kondrysová i Šimková ji 

většinou zachovávají, obě však projevují sklon posilovat expresivitu lexikální. Text 

překladu tak dostává expresivní příznak i tam, kde v originální verzi chybí a není 

102 Protože pro citaci příkladů z originálu a překladů používáme jako styl písma kurzívu, pro grafické 
odlišení intonačního důrazu volíme písmo normální. 
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vyjádřen ani syntaktickými prostředky ani graficky. V případech, kdy lexikum originálu 

již emociálně zabarveno je, obě překladatelky jeho expresivitu často ještě násobí. 

Rozveďmě si tuto myšlenku na konkrétních případech: 

• 

• 

"Are the shades oj Pemberley to be thus polluted?" [PP 357] 
X 

"Což je možno tak pokálet stíny Pemberley?" [EK 289] 

Už v originále se expresivita projevuje poměrně silně, lady Catherine je nanejvýš 

rozrušena, takže kromě apelativního zvolání volí i celkem emocionální lexikum. 

Kondrysová expresivitu této věty posiluje tím, že volí výraz s vysoce negativními 

konotacemi, který na sebe strhává nadměrnou pozornost. 

"I know it all; that the young man 's marrying her, was a patched-up business, at the expence ofyour 
father and uncles." [PP 357] 
X 

"Vím všechno, a také to, že její sňatek s oním mladým mužem byl ukrutně z látaný- na útraty vašeho 
otce a strýce. " [BŠ 431] 

Nevhodný expresivní příznak nese spojení ukrutně zlátaný, které je příliš hovorové 

a navíc z hlediska slovotvorného poněkud nezvyklé. 

• "How could I ever think her like her nephew?" said she, as she looked in her face. [PP 353] 
X 

• 

"Jak jsem jen kdy mohla soudit, že se tahle stařena podobá svém synovci Darcymu?" myslila si, 
zkoumajíc její tvář. [BŠ 425] 

Elizabeth přemýšlí nahlas o lady Catherine. Šimková používá jako exoforický 

odkazovací prostředek výraz stařena, který má příliš negativní konotace, než by 

bylo v daném kontextu žádoucí. 

''You are then resolved to have him?" [PP 358] 
X 

"Jste tedy odhodlána jít přes mrtvoly?" [EK 290] 

Tuto otázku klade lady Catherine Elizabeth. Expresivní příznak nese metaforické 

vyjádření, jehož vhodnost je však ze stylistického hlediska sporná. 

5.4 Ironie a humor 

Zařaďme nyní podkapitolu o ironii, která s výrazovou expresivitou úzce souvisí. Jak 

již bylo uvedeno při tématicko-stylistickém rozboru v předchozí části práce, ironie 

románu Pride and Prejudice vyvěrá zejména ze snahy postav dodržovat za všech 
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okolností společenské dekorum a zachovat si v každé situaci tvář. Ironie se projevuje 

jak v případech, kdy se o to snaží až příliš urputně (např. scéna, ve které pan Collins 

nabídne Elizabeth sňatek), tak v momentech, kdy pod vlivem okolností na výše uvedená 

společenská pravidla rezignují (např. bouřlivá výměna názorů mezi lady Catherine a 

Elizabeth v kapitole 56). Ironický způsob vyjadřování slouží také jako charakterizační 

prostředek postav, např. ironické poznámky pana Benneta jsou důkazem toho, že si je 

vědom své intelektuální nadřazenosti nad manželkou a čtyřmi dcerami. 

V překladu Františka Nosky však ironie a humor nedostaly mnoho místa. Pochopit 

ironické, nadvětné souvislosti románu není pro čtenáře jednoduché, protože se nejdříve 

musejí zorientovat v textu plném sémantických nepřesností a stylistických neobratností, 

aby vůbec byli s to vnímat dějovou linii. To vyžaduje velkou dávku čtenářského 

odhodlání a trpělivosti. Překladatel jim to navíc stěžuje humorem nezamýšleným, který 

je nepřímým produktem jeho chabých stylizačních schopností a nedostatku jazykového 

citu. Následující dvojice vět to dostatečně ilustruje: 

• "Mr. Bennet, how can you abuse your own children in such a way?" [PP 5] 
X 

"Ale, Bennete, jak můžeš tak zlehčovat své vlastní děti?" [FN 9] 

Uveďme si nyní dva příklady, kdy Noska špatně interpretuje sémantické instrukce 

originálu, dopouští se tím významového posunu a zároveň tak oslabuje ironii originálu: 

• "My dear Mr. Bennet, "replied his wife, "how can you be so tiresome! You must know that I am 
thinking ofhis marrying one ofthem." 
"Js that his design in settling here?" 
"Design! nonsense, how can you talk s o! But it is very likely that he may fal! in love with one oj 
them, and therefore you must visit him as soon as he comes." [PP 4] 

X 

"Milý Bennete, jak můžeš být takový protiva? Přece viš, že mys lim, že by se některá mohla za něho 
vdát." 
"Má úmysl se tady trvale usadit?" 
"Úmysl. Jak to můžeš tak řici? Ale je velmi podobné pravdě, že se může do některé z nich 
zamilovat. Musíš ho jít navštívit, hned jak se tady objeví. " [FN 8] 

Scéna pochází z první kapitoly románu, kdy si pan Bennet dobírá paní Bennetovou, 

ona si však myslí, že s ní hovoří naprosto vážně. Noska nepochopil, že pan Bennet 

míní svou otázku ironicky, a neptá se na skutečné úmysly pana Bingleyho, ale pouze 

zesměšňuje záměr paní Bennetové co nejvýhodněji provdat své dcery. Z důvodů 

nerozpoznané ironie působí následná odpověď paní Bennetové v Noskově překladu 

poněkud nelogicky, protože se vlastně podivuje úplně obyčejné otázce. 
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Druhý příklad pochází z téže kapitoly: 

• "But I hope you will get over it, and live to see many young men oj Jour thousand a year come in to 
the neighbourhood." 

"ft will be no use to us, if twenty such should come since you will not visit them. " 
"Depend upon it, my dear, that when there are twenty, I will visit them a ll. " [PP 5] 
X 

"Doufám však, že to všechno přečkáš a že se dožiješ toho, že jsem přijede ještě mnoho mladíků se 
čtyřmi tisíc ročně. " 
"Kdyby jich sem přijelo třeba dvacet, nám to nebude stejně nic platné, protože ty žádného nebudeš 
chtít navštívit." 

"Jen se na mne spolehni, drahá, i když jich bude doopravdy dvacet, navštívím je všechny." 
[FN 9-10] 

Pan Bennet stále odmítá vykonat návštěvu u pana Bingleyho. Na povzdech paní 

Bennetové, že i kdyby do okolí přijelo dvacet bohatých mladíků, nebude to jejím 

dcerám nic platné, pan Bennet ironicky odpovídá, že až jich opravdu bude dvacet, 

navštíví je všechny do jednoho. Tím, že Noska špatně převedl význam originálu, 

vlastně zpochybnil důvod celé předchozí konverzace; proč by se totiž pan Bennet 

zdráhal navštívit pana Bingleyho, když je v Noskově překladu ochoten seznámit se 

i s dvaceti mladíky najednou. Jak bylo již řečeno, vnímání ironie ztěžuje také velké 

množství gramatických chyb. V první větě tohoto úryvku nelze např. přehlédnout 

slovesný tvar jsem, kterého bylo nesprávně užito namísto adverbia sem. 

U Kondrysové a Šimkové většinou nezaznamenáváme takováto zásadní pochybení 

ve vnímání ironie. Přesto nelze jednoznačně prohlásit, že obě vždy dokážou ironii 

přesně vystihnout. Uveďme si příklad, který jsme již rozebírali v předchozí podkapitole, 

a všimněme si, jak špatně zvolená míra expresivity dokáže změnit ironické vyznění 

promluvy: 

• "This letter is from Mr. Collins. " 
"From Mr. Collins! and what can he have to say?" 
"Something very much to the purpose of cour se. " [PP 362] 
X 

"Je to dopis od pana Collinse. " 
"Od pana Collinse? A copak píše?" 
"Něco velmi rozumného, samozřejmě." [FN 419] 
X 

"Tenhle dopis mi poslal pan Collins." 
"Pan Collins! Co by on mohl vědět?" 
"lnu, něco velmi důležitého. " [BŠ 436] 
X 

"Píše mi totiž pan Collins." 
"Pan Collins? Co ten s tím má co společného?" 
"Samozřejmě že opět jednou trefil hřebík přímo na hlavičku. " [EK 293] 

Úryvek pochází z rozhovoru pana Benneta s Elizabeth v momentě, kdy se pan 
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Bennet chystá své dceři ukázat dopis, který přišel od pana Collinse. Pan Bennet 

sděluje Elizabeth svůj názor na obsah psaní svého bratrance; vyjadřuje se korektním, 

zdvořilým způsobem, s jistou mírou formálnosti, která ironicky kontrastuje s tím, co 

si ve skutečnosti o panu Collinsovi myslí. Noska nejenže nevystihl ironický význam 

v poznámce pana Benneta, ale ani v otázce Elizabeth, kterou navíc ochudil o žádoucí 

expresivitu. Ani Šimková bez výhrad nepřevedla emocionalitu Elizabethina údivu a 

ironickou podstatu odpovědi pana Benneta. Kondrysová je zase ve své variantě příliš 

expresivní, její řešení také neodpovídá originálu, stylisticky ani významově; 

hovorovost a metaforická idiomatičnost zde nejsou na místě. 

Šimková s Kondrysovou vyjadřují ironický podtext také pomocí deminutiv s 

negativním citovým zabarvením, tedy pomocí prostředků, které má angličtina k 

dispozici pouze ve velmi omezené míře. Obě překladatelky užívají deminutiva v 

ironickém smyslu, tedy jako prostředek pro vyjádření záporného vztahu lady Catherine 

k Elizabeth, případně pana Benneta k Wickhamovi: 

• "Not so hasty, ifyou please." [PP 357] 
X 

"Jen ne tak hr, slečinko. " [EK 289] 

Lexikální expresivitu fráze if you please, jejímž prostřednictvím dává lady Catherine 

najevo své rozhořčení nad Elizabethinou "neposlušností", Kondrysová vyjadřuje 

pomocí emocionálně zabarveného seskupení souhlásek hr a také deminutivem 

s ironickým zabarvením slečinka. Otázkou zůstává, zda je zde deminutivum v tomto 

expresivním významu stylisticky vhodné, zda by dáma, jako je lady Catherine, 

vůbec takový výraz za dané situace užila. Jako variantní řešení navrhujeme oslovení 

mladá dámo, které je dostatečně ironické a navíc lépe odpovídá způsobu vyjadřování 

lady Catherine. 

• "Nay, when I read a letter ofhis, I cannot help giving him the preference even over Wickham, much 
as Ivalue the impudence and hypocrisy ofmy son-in-law." [PP 364] 
X 

"Kdykoliv čtu od něho nějakou tu epištolu, nemohu si pomoci, ale musím mu dáti přednost i před 
Wickhamem, třebaže si vysoce cením nestoudnosti a pokrytectví svého milého zeťáčka!" [BŠ 439] 

Výraz zeťáček má v porovnání s citově neutrálním zetěm záporný expresivní odstín. 

Adjektivní premodifikace milý navíc ironičnost zdrobněliny zesiluje. Pan Bennet 

mimoto odkazuje na Collinsův dopis jako na epištolu, čímž ironicky naznačuje, co 

si skutečně myslí o duševním rozhledu svého bratrance. 
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V následujícím příkladě si všimněme ironie, která se ukrývá ve spojení slov svatá 

povinnost. Šimková ironicky dává do kontrastu přízemnost pana Collinse s důstojností 

jeho povolání: 

• "I thought it my duty to give the speediest intelligence ofthis to my cousin ... " [PP 363] 
X 

"1 považoval jsem za svou svatou povinnost to sestřence co nejrychleji oznámit ... " [BŠ 437-438] 

Pan Collins Boženy Šimkové také s velkou důsledností užívá slova a slovní spojení 

z knižní vrstvy jazyka, která se vyznačují vysokou formálností (např. duchovní pastýř, 

skoncovat neblahý poklesek, smlčeti bolestný úžas), a slouží tak v případě jeho osoby 

jako prostředek ironie. 

Ironický podtón nese také změna polarity v dialogu: 

• "Has it not been industriously circulated by yourselves? Do you not know that such a report is 
spread abroad?" [PP 354] 
X 

"Což jste tu novinu vy a vaši nedali sami záměrně do oběhu? Či snad slečna neví, že zpráva ta je již 
obecně známa?" [BŠ 426] 

Kondrysová zase charakterizuje povahu pana Collinse pomocí tvarosloví; v jejím 

překladu pan Collins s oblibou používá archaického tvaru slovesa být a místo zájmena 

který bezvýhradně volí formálnější jenž, jehož skloňování precizně ovládá. Na 

subjektivním pocitu čtenářů pak zůstává posouzení, zda není mluva pana Collinse příliš 

přestylizovaná: 

• " ... aby ona i její urozený ctitel věděli, čemu jest jim čelit ... " [EK 294] 

• " ... průvodce životem, jehož si vyvolila, jest jednou z nejvýše postavených osobností ... " [EK 293] 

• "Nemohu však nedbat povinnosti, již mi ukládá můj úřad ... " [EK 294] 

• " ... souhlas s nabídkou onoho pána, jíž ovšem budete chtít okamžitě využít. " [EK 293] 

5.5 Gramatická rovina překladů 

Po stránce gramatické je nejproblematičtější překlad Františka Nosky. Noska do 

cílového textu přenáší gramatické struktury originálu, a jeho překladatelská řešení jsou 

z toho důvodu stylisticky nevyrovnaná: 
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• " ... your name will never even be mentioned by any ofus." [PP 355] 
X 

"Vaše jméno by námi nebylo nikdy vyslovováno." [FN 412] 

Pasivní konstrukci například nelze v obou jazycích automaticky považovat za 

stylisticky synonymní. 

• ... the possible consequence of her persisting in this interference ... [PP 360] 
X 

... možné důsledky jejího vytrvalého zakročování ... [FN 417] 

Ani slovesné substantivum v tomto případě není nejlepším ekvivalentem za anglické 

gerundium. 

• ... and then rising up, said to Elizabeth ... [PP 352] 
X 

.. . a pak povstávajíc řekla Elise ... [FN 408] 

Užití přechodm'ku také není vždy zdařilé . 

... with a woman who was now more than usually insolent and disagreeable. [PP 353] 
X 

... s ženou, která byla nyní více než kdy jindy zpupná a nepříjemná. [FN 408] 

Noska také zapomíná, že čeština tvoří komparativ pomocí sufixů. 

• "Is her hus band, is the s on of his late father 's steward, to be his brother?" [PP 357] 
X 

"Má být její manžel, který je synem správce jeho nebožtíka otce, jeho švagrem?" [FN 414] 
X 

"A její manžel, syn bývalého šafáře páně Darcyova otce, by měl býti jeho švagrem?" [BŠ 431] 

Interference angličtiny je zřejmá i v tomto případě. Stylisticky nevhodné je v češtině 

zejména hromadění genitivních vazeb, výpověď je v důsledku toho sémanticky 

přesycena. Stejné stylistické neobratnosti se ovšem dopouští i Šimková. 

V Noskově překladu se negativním způsobem projevuje také jeho nedostatečná 

znalost gramatických pravidel vůbec, a to nejen výchozího, ale také cílového jazyka. 

Prohřešky proti českým gramatickým pravidlům lze v textu překladu objevit přímo, bez 

nutnosti srovnání s originálem. Noskovi dělá problém shoda podmětu s přísudkem: 

• They both [Bingley and Jane] set o ff, and the conjectures of the remaining three continued, though 
with little satisfaction, till the door was thrown open, and their visitor entered. ft was lady Catherine 
de Bourgh. 
They were of course all intending to be surprised; but their astonishment was beyond their 
expectation; and on the part of Mrs. Bennet and Kitty, though she was perfectly unknown to them, 
even inferior to what Elizabethfelt. [PP 351] 
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• 

X 

Když se vzdálili [Bingley a Jane] a zbývající tři s nezdarem hádali,_ kdo by to asi mohl být, dveře se 
otevřely a v nich se objevila návštěvnice. Byla to lady Catherine de Bourgh. 
Všichni se přirozeně připravovali na překvapení. Ale toto překvapeni bylo větší než očekávali. Ještě 
vice než paní Bennetová a Kitty, které ji neznaly, byla překvapena Elisa. [FN 407] 

Vzhledem k tomu, že z kontextu jasně vyplývá, že z pokoje odešli Bingley s Jane a 

zůstaly pouze Elizabeth, Kitty a paní Bennetová, je sufix -i použit u sloves hádali, 

připravovali a očekávali chybně. Všimněme si, že v předposledním souvětí také 

chybí čárka, oddělující hlavní větu od vedlejší. 

" ... do not expect to be noticed by his family or friends, if you wilfully act against the inclinations of 
all. " [PP 355] 
X 

"Neočekávejte, že by si vás jeho rodina nebo přátelé pak všíma/J!. ... [FN 411] 

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem by se v tomto případě měla řídit 

podle mužského rodu životného. 

Překladatel má potíže také se slovesným videm: 

• "How far your nephew might approve ofyour intereference in his affairs, I cannot tel!." [PP 357] 
X 

• 

"Jak ovšem bude schvalovat váš synovec vaše vměšování, to nemohu říci. " [FN 414] 

Vhodnější by v torno případě bylo sloveso dokonavé schválit. Sémanticky sporný je 

ovšem celý obsah přeložené věty, protože v originále se Elizabeth táže na míru, a ne 

na způsob. 

''You are then resolved to have him?" 
"/ have said no such thing." [PP 358] 
X 

"Jste tedy odhodlána jej míti?" 
"Nic takového jsem neříkala. " [FN 415] 

Zde by bylo lepší akcentovat komplexnost podání děje pomocí dokonavého slovesa 

říct. 

"For what do we Jive, but to ma ke sport for our neighbours, and laugh at them in our turn?" 
[PP 364) 
X 

"Proč vlastně žijeme, snad abychom byli terčem zábavy svých sousedů a abychom se jim opět my 
sami vysmáli? " [FN 421] 

Nedokonavé sloveso být si žádá nedokonavé sloveso smát se, protože má být 

vyjádřen průběh děje, ne jeho ukončenost. Všimněme si také, jak Noska pozměnil 

jistotní modalitu výchozí věty: to make sport x snad abychom byli terčem. 
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Největší problém měl Noska s modalitou anglických sloves; v mnoha případech 

nebyl s to rozpoznat stupeň jistoty mluvčího o platnosti sdělovaného obsahu, příp. 

rozlišit modalitu dispoziční a jistotní, což se v překladu projevilo zejména na rovině 

sémantické. Obdobné potíže se správnou interpretací větné modality se tu a tam 

vyskytly i u Šimkové: 

• ''You may have drawn him in." [PP 354] 
X 

"Vy jste jej svedla. " [FN 41 O] 

V překladu vyslovuje lady Catherine svůj soud se stoprocentní jistotou, avšak v 

originále je míra její jistoty pouze střední. 

• "You may ask questions, which I shall not choose to answer." [PP 354] 
X 

"Tázat se můžete na vše, ale já odpovím jen na to, co budu chtít. " [FN 41 O] 
X 

Klásti otázky mi ovšem můžete, já však nejsem povinna na ně odpovídat. " [BŠ 426] 
X 

"Může se stát, že se mě zeptáte na něco, nač nebudu mít chuť odpovídat. " [EK 286] 

Elizabeth prostřednictvím may nevyjadřuje dovolení, jak se chybně domnívá Noska 

a Šimková, ale možnost, jak správě uvádí Kondrysová. Epistémický predikátor typu 

je možné/může se stát, [že budete klást otázky] by v překladu Noska a Šimkové jistě 

vystihnu! význam originálu lépe. 

• ''You can now have nothingfurther to say," she resentfully answered. [PP 357] 
X 

"Již asi nemáte co říci", odpověděl jí na to Elisa zlostně. [FN 414] 
X 

"Je to již, doufám, všecko, co jste mi chtěla říci. "ozvala se Eliška hlasem plným nevole. [BŠ 431] 
X 

"Teď už nemůžete mít na srdci nic," odvětila Elizabeth vzdorně. [EK 289] 

Každý z překladatelů vyjadřuje jinou míru jistoty mluvčí; originálu nejvíce 

odpovídá řešení Evy Kondrysové. 

• Lady Catherine seemed pleased [PP 356] 
X 

Lady Catherine tím byla potěšena. [FN 413] 

V originální verzi je nižší míra jistoty naznačena lexikálně, překlad tuto skutečnost 

nerespektuj e. 
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• Lady Catherine might see him in her way through town . .. [PP 361] 
X 

Lady Catherine jej patrně navštívila, když projížděla Londýnem. [FN 418] 
X 

Lady Kateřina se u něho na své zpáteční cestě ještě dnes jistě zastaví ... [BŠ 434] 
X 

Lady Catherine ho může navštívit na zpáteční cestě v Londýně ... [EK 292] 

V originále je vyjádřena hypotetická možnost, v překladu Františka Nosky a Boženy 

Šimkové mluvčí vyjadřuje míru jistoty ohledně děje, který už proběhl).Ůl (Noska), 

nebo teprve proběhne (Šimková). Jedině Kondrysová správně rozpoznala modalitu 

dispoziční, modální částice možná by však v případě jejího řešení byla vhodnější. 

5.6 Vyjadřování syntaktických vztahů, koheze a koherence 

Jane Austenová ve svých románech užívá různé typy větných struktur: od 

jednoduchých vět až po složitá souvětí s několikerou větnou závislostí. Dokáže vytvořit 

větu až o stovce slov, aniž by přitom riskovala, že bude čtenáři připadat nesrozumitelná 

a nejasná, nebo naopak v pravém momentě podpořit dramatičnost děje krátkou, 

epigramatickou výpovědí. Jak se jednotliví překladatelé vypořádali se syntaktickou 

rovinou originálu, si uveďme na následujícím příkladě. 

První čtyři odstavce třetí kapitoly románu Pride and Prejudice obsahují osmnáct 

vět, krátkou promluvu paní Bennetové v tom nepočítaje. Vybraný úryvek zahrnuje jak 

věty jednoduché, tak nekomplikovaná souřadná souvětí. Většina souvětí má však 

strukturu složitější, jednotlivé věty jsou v nich často spojeny hypotakticky. Nejdelší 

věta se skládá z devadesáti jedna slov a tu si zde podle příkladu Normana Pagea103 

rozeberme: 

• The gentlemen pronounced him to be a fine figure of a man, the ladies declared he was much 
handsomer than Mr. Bingley, and he was looked at with great admirationfor about halfthe 
evening, till his manners gave a disgust which turned the tide ofhis popularity; for he was 
discovered to be proud, to be above his company, and above being pleased; and not all his large 
estate in Derbyshire could then save him from having a most forbidding, disagreeable countenance, 
and being unworthy to be compared with his friend. [PP 1 O] 

V úvodu souvětí jsou popsány první reakce přítomných na příchod pana Darcyho, 

výpovědní úseky jsou spojeny paratakticky s tím, že třetí z nich obsah dvou předchozích 

103 
PAGE, Norman. The Language o.f Jane Austen. Op. cit., s. 103-104. 
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shrnuje. V další části souvětí, uvozené spojovacím výrazem till, dochází k dějovému 

zlomu. Následuje výčet, který vytváří paralelu k výpovědním úsekům na začátku 

souvětí; svou úsečností naznačuje, že postoj společnosti, která názor na pana Darcyho 

změnila na základě jeho nepřátelského chování, je nyní odmítavý a přezíravý. Poslední 

část souvětí s koordinačně spojenými polovětnými konstrukcemi názorový přerod 

společnosti zakončuje a zároveň v rématické pozici uvádí téma souvětí následujícího his 

friend. 

A nyní se podívejme, jak si s tímto komplikovaným souvětím poradili překladatelé. 

Jako první je uveden úryvek z překladu Františka Nosky, dále Boženy Šimkové a na 

konec Evy Kondrysové: 

• Pánové o něm tvrdili, že je to hezký člověk, a dámy prohlašovaly, že je mnohem hezčí než pan 
Bingley. Asi do poloviny večírku všichni na něho hleděli s obdivem, až pak jeho způsoby vyvolaly 
ne libost, takže rázem ztratil svou počáteční popularitu. Lidé objevili, že byl příliš hrdý, že se cítí 
povznesen nad svou společnost a že se mu jeho okolí nezamlouvá. A ani jeho panství v Derbyshiru 
již nemohlo zachránit před zjištěním, že má nepřístupné, nepříjemné chování a že ho v tomto směru 
vůbec ani není možno srovnávat s jeho přítelem. [FN 15] 

X 

Páni prohlašovali, že je to mužný zjev, a dámy se vyslovovaly, že je daleko hezčí než pan Bingley. A 
tak asi do poloviny večera všichni na něho hleděli s neskonalým obdivem. Potom však náhle vzbudil 
velké rozhořčení. Ukázalo se, že je mu velmi těžko vyhovět; a ani jeho ohromné panství v 
Derbyshiru ho nezachránilo, aby se o něm obratem ruky nehovořilo jako o člověku nadmíru 
protivném a nevlídném, jenž není vůbec hoden, aby byl přirovnáván ke svému příteli. [BŠ 13-14] 

X 

Pánové prohlašovali, že je to junák, dámy usoudily, že je mnohem větší fešák než pan Bingley, a 
polovinu večera k němu všichni vzhlíželi s vřelým obdivem, až jeho chování zavdalo příčinu k 
všeobecnému rozčarování a jeho popularita vyprchala, neboť společnost shledala, že je pyšný, že 
mu nejsou dost vznešení a že ho to tu nebaví, a pak už ho ani rozlehlé statky v Derbyshiru 
nezachránily, aby neměl odpudivý, nepříjemný zevnějšek a aby svému příteli nedosahoval ani po 
kotníky. [EK 13] 

František Noska tříští dlouhé souvětí originálu do čtyř vět, avšak zachovává pořadí 

informací podle předlohy. Nejdříve uvádí reakci přítomných na příchod pana Darcyho, 

výpovědní úseky jsou spojeny koordinační spojkou a. Shrnutí dvou prvních tvrzení je 

včleněno do další věty, čímž je lehce narušena informační gradace originálu. Druhé 

souvětí je pak ukončeno větou důsledkovou uvozenou spojkou takže; Noska totiž 

nahrazuje anglický středník tečkou. Ve třetím souvětí, kde se nepřehlédnutelně 

projevuje interference originálu (časová souslednost), pokračuje Noska výčtem tří 

důvodů, proč se lidem pan Darcy znelíbil, avšak oproti originálu nevyjadřuje 

syntaktický vztah vyjádřený spojovacím výrazem for. Větu opět ukončuje tečkou, 
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ačkoliv v originále je středník. Poslední souvětí s koordinačně spojenými vedlejšími 

větami předrnětnými začíná spojkou a. Noskovo řešení je do jisté míry nekoherentní, 

u tranzitivního slovesa zachránit chybí předmět. 

Božena Šimková také souvětí dělí do čtyř vět, avšak již na první pohled je zřejmé, 

že se uchýlila k několika vynechávkám. První souvětí má stejnou syntaktickou strukturu 

jako v případě Noskova řešení. Druhá věta, která shrnuje obsah úvodního souvětí, stojí 

opět samostatně. Šimková navíc oproti originálu explicitně vyjadřuje syntaktický vztah 

pomocí spojovacího výrazu a tak. V následující větě doplňuje Šimková slovo náhle, 

zřejmě ve snaze text zlogičtit, když se jinak rozhodla zbytek věty vynechat. Z výčtu tří 

důvodů, proč se pan Darcy přítomné společnosti znelíbil, opomíjí hned dva a za 

středníkem pokračuje ve zbytku souvětí, jehož význam opět zlogičťuje a doplňuje 

vlastní interpretací textu: aby se o něm obratem ruky nehovořilo. 

Kondrysová jako jediná nerozdělila souvětí do několika vět, obsahovou soudržnost 

výpovědi se jí podařilo zachovat díky vhodně zvoleným spojovacím výrazům. Avšak 

i z tak krátkého úryvku je patrné, že Kondrysová má problém s výběrem lexikálních 

prostředků. Některé výrazy mají oproti originálu silnější expresivní náboj a navíc také 

příznak hovorovosti (junák, fešák, nedosahoval ani po kotníky), a v textu tak působí 

poněkud nesourodě. 

Z výše uvedené analýzy lze vyvodit několik zajímavých závěrů, které si nyní blíže 

rozvedeme a podložíme příklady. 

František Noska téměř ve sto procentech případů nahrazuje anglický středník 

tečkou, aniž by vzal v potaz, do jaké míry je automatická náhrada jednoho 

interpunkčního znaménka za druhé možná, aniž by při tom došlo ke zrněně stylistické 

hodnoty. Tečku v českém textu nelze považovat za univerzální stylistický a syntaktický 

ekvivalent anglického středníku, protože frekvence a uzuální distribuce těchto 

interpunkčních znamének se v obou jazycích liší. Z toho důvodu je syntax Noskova 

překladu lehce příznaková. 

Noska sice správně usoudil, že středník není pro češtinu příliš typický, avšak za jeho 

funkční ekvivalent v mnoha případech nelze považovat tečku, kterou volí překladatel, 

nýbrž čárku: 
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• "How far your nephew might approve ofyour interference in his affairs, I cannot tel!: but you have 
certainly no right to concern yourselfin mine." [PP 357] 
X 

,"Jak ovšem bude schvalovat váš synovec vaše vměšování, to nemohu říci,_Nemáte však rozhodně 
práva starat se o mé věci. [FN 414] 

• "Your ladyship wants Mr. Darcy to marry your daughter: butwould my givingyou the wished-for 
promise, make their marriage at alf more probable?" [PP 357] 
X 

"Vaše Milost chce, aby si pan Darcy vzal vaši dceru. Ale bude tento sňatek pravděpodobnější, když 
vám dám slib, po kterém toužíte?" [FN 413] 

• The surprise of the rest of the family, on hearing who their visitor had been, was very great: but they 
obligingly satisfied it ... [PP 361] 
X 

Když slyšela ostatní rodina, kdo byl návštěvníkem, byli všichni velmi překvapeni. Ale spokojili se 
vysvětlením, které ... " [FN 418]. 

Jako stylisticky problematická se jeví zejména častá pozice spojek na začátku 

českých vět. Noska prostřednictvím teček člení text na kratší segmenty, než je tornu 

v originále, aniž by při tom vždy respektoval logickou soudržnost myšlenek obsažených 

ve větě. Zatímco středník tuto soudržnost pouze rozvolňuje, tečka naopak indikuje 

hlubší myšlenkový předěl. 

Noska také projevuje sklon vyjadřovat syntaktické vztahy implicitnějším způsobem 

než autorka originálu. V následujícím příkladě staví Noska věty do krajně implicitní 

juxtapozice, avšak v originále je syntaktický vztah explicitně pojmenován spojovacím 

výrazem: 

• 

• 

• 

Elizabeth now expected that she would produce a letter for her from Charlotte.....ill_ it seemed the only 
probable motive for her cal/ing. [PP 352] 
X 

Elisa nyní očekávala, že ji odevzdá dopis od Charlotty,_To mohla býti jediná záminka k její návštěvě. 
[FN 408] 

ft suddenly struck her that it might be from lady Catherine; and she anticipated with dismay alf the 
consequent explanations. [PP 361] 
X 

Náhle ji napadlo, že by mohl být od lady Catherine,_V duchu již prožívala všechen zmatek, který ... 
[FN 418] 

.. . Elizabeth was at loss to imagine: till she recollected that... [PP 360] 
X 

... to si Elisa nedovedla vysvětlit,_Konečně si vzpomněla, že ... [FN 416] 
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Šimková si mnohdy neví rady s delšími souvětími. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

o sémantice, cítí potřebu text zlogičťovat a dovysvětlovat přidáváním vedlejších vět, 

případně pregnantně vyjádřit syntaktické vztahy; často v místech, kde je originál 

sémanticky kondenzovaný (gerundium, polovětné vazby). Pokud má na výběr 

z konkurent o různém stupni explicitnosti, volí většinou ty explicitnější (např. nevětný 

výraz originálu nahrazuje schématem lexikálně syntaktickým). Také pozměňuje 

logickou provázanost myšlenek vynecháváním částí výpovědí. Posuďme následující 

příklad: 

• In revolving lady Catherine 's expressions, however, she could not help foeling some uneasiness as to 
the possible consequence oj her persisting in this interference. From what she said oj her resolution 
to prevent their marriage, it occurred to Elizabeth that she must meditate an application to her 
nephew; and how he might take a similar representation ofthe evils attached to a connection with 
her, she dared not pronounce. She knew not the exact degree ofhis affectionfor his aunt, or his 
dependence on her judgment, but it was natural to suppose that he thought much higher of her 
ladyship the she could do; and it was certain, that in enumerating the miseries oj a marriage with 
one, whose immediate connections were s o unequal to his own, his aunt would address him on his 
weakest side. [PP 360-361] 
X 

Rozbírala znovu a znovu vše, co lady Kateřina povídala; a neubránila se nepřfjemnému pocitu, když 
si předložila možné následky, jaké by mohly vyplynout z toho, zasáhne-li urozená paní do celé věci. 
Stará dáma, aspoň jak se před chvílí vyjádřila, měla v úmyslu jejich sňatek stůj co stůj překazit: 
udeří nepochybně na svého synovce. Eliška ovšem přesně nevěděla, jak hluboká je páně Darcyova 
náklonnost k lady de Bourgh, ani na kolik její mínění může míti vliv na jeho rozhodování; je však 
zcela přirazeno, že on smýšlí o své tetě mnohem příznivěji než ona. A lze skoro s jistotou počítat s 
tím, že se lady Kateřina dotkne nejcitlivějšlho mista v povaze svého synovce, připomene-li mu, jaké 
svízele mu vzniknou spojením s dívkou, jejíž nejbližší příbuzenstvo se tak naprosto liší svou úrovní od 
jeho příbuzných. [BŠ 434] 

V úvodním větném úseku překladu se Šimková uchyluje k výrazové aktualizaci 

(znovu a znovu). Vypomáhá si středníkem, kterým souvětí rozděluje na dvě části: 

v první části je vyjádřen sémantický obsah polovětné konstrukce in revolving lady 

Catherine 's expressions, druhá část souvětí- jedna věta hlavní a tři vedlejší

sémanticky koresponduje se zbytkem anglické věty, avšak význam originálu 

nevystihuje bez výhrad. V překladu se zejména ztrácí význam slova persist. 

V dalším souvětí pak dochází ke změně úhlu pohledu, čtenáři najednou není jasné, 

zda pokračuje tok Elizabethiných myšlenek, nebo jde o vypravěčovo tvrzení. 

Šimková dále zcela vypouští zbytek souvětí: "and how he might take a similar 

representation of the evils attached to a connection with her, she dared not 

pronounce ". Ve třetím souvětí Šimková transponuje několikanásobný předmět 

originální věty do dvou vedlejších vět předmětných a čárku před spojkou but 

nahrazuje středníkem, ačkoliv by i v češtině byla v této pozici čárka typičtější. 
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V úvodu posledního souvětí pozměňuje Šimková modalitu přidáním slova skoro a 

obrací obsahový sled tím, že polovětnou konstrukci vyjadřuje pomocí vedlejší věty 

způsobové a tu spolu s vedlejší větou přívlastkovou, která je na ní závislá, klade až 

na konec souvětí. Za povšimnutí také stojí skutečnost, že zatímco Jane Austenová 

odkazuje k osobě lady Catherine převážně osobními zájmeny, Šimková je mnohdy 

nahrazuje premodiflkovanými plnovýznamovými substantivy (urozená paní, stará 

dáma). 

U Šimkové se projevuje také tendence nadužívat dvojtečku. Pomineme-li případy, 

kdy je dvojtečkou uvozena přímá řeč, odděluje Šimková pomocí tohoto interpunkčního 

znaménka také doložení, vysvětlení nebo odůvodnění nějaké skutečnosti; v několika 

případech však ani tato motivace není zřejmá: 

• "Nezasluhujete si takové pozornosti: vzbudila jste mou krajní ne libost." [BŠ 432) 

Zde je dvojtečka užita ve smyslu výrazů neboť, protože. 

• "Vy, urozená paní, si přejete, aby si pan Darcy vzal vaši dceru: předpokládáte snad, prosím, že by 
tento můj slib pomohl zmíněný sňatek uskutečnit?" [BŠ 430) 

V tomto případě by obsahovou souvislost ve větě lépe vyjádřil středník. 

• Eliščinu tvář zaplavila červeň: nepochybovala teď ani na vteřinu, že list pochází od synovce a nikoliv 
od tety. [BŠ 435] 

Šimková dvojtečkou naznačuje příčinnou souvislost mezi dvěma ději. 

Ačkoliv by se na základě kontrastivního rozboru na začátku této kapitoly mohlo 

zdát, že Kondrysová nemá se syntaktickou rovinou překladu problémy, není to pravda. 

Právě její snaha dodržovat délku souvětí originálu vyústí tu a tam ve stylisticky 

nevydařené řešení: 

• As no objection was made to the young people 's engagement with their aunt, and all Mr. Collins 's 
scruples ofleaving Mr. and Mrs. Bennetfor a single evening during his visit were most steadily 
resisted, the coach conveyed him and his fTVe cousins at a suitable hour to Meryton; and the girls 
had the pleasure ofhearing, as they entered the drawing-room, that Mr. Wickham had accepted their 
uncle 's invitation, and was then in the house. [PP 75] 
X 

Jelikož nebylo námitek proti tomu, co si omladina domluvila s paní tetinkou, a úzkostlivý pan Collins, 
jenž pro samé ohledy nechtěl nechat manžele Bennetovy samotné ani jeden večer během své 
návštěvy, narazil na skálopevný protichůdný názor, dovezl ho kočár s pěti sestřenkami v patřičnou 
dobu do Merytonu; když děvčata vstoupila do salónu, vyposlechla s radostí zprávu, že pan Wickham 
přijal strýčkovo pozvání a že se už dostavil. [EK 67] 
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Stylisticky nevhodná změna podmětu uprostřed souvětí (z pana Collinse na kočár) 

oslabuje koherenci textu. Souvětí působí v češtině co do myšlenkové soudržnosti 

příliš nesourodě, bylo by lepší ho rozdělit na dvě části, tedy nahradit středm'k 

tečkou. Všimněme si také, že Kondrysová stejně jako Šimková projevuje tendenci 

text doplňovat o vlastní interpretace originálu, z toho důvodu se vyjadřuje květnatěji 

a mnohomluvněji než Austenová, a jejímu stylu tak vyhovují explicitnější výrazové 

prostředky. 

Uveďme si ještě Noskovu verzi výše uvedeného souvětí, a to zejména proto, že je 

silně nekoherentní a defektivní z důvodu výrazové neúplnosti a syntaktické 

implicitnosti: 

• Ježto nikdo neměl vůbec námitek proti tomu, aby šla děvčata k tetě. Výčitky svědomí pana Collinse 
byly zdolány, že totiž na jeden večer opouští pana a paní Bennetovy, (dopravil kočár jej a jeho pět 
sestřenic ve vhodnou dobu do Merytonu). Dívky byly velice potěšeny, když se hned po svému 
příchodu do salonu dověděly, že pan Wickham přijal pozvání strýcovo a že je již v domě. [FN 92] 

Noskova řešení bývají často nekoherentní, rozeberme si zde ještě jeden příklad: 

• She knew not the exact degree ojhis affectionjor his aunt, or his dependence on her judgment, but it 
was natural to suppose that he thought much higher oj her ladyship than she could do; and it was 
certain that, in enumerating the miseries oj a marriage with one whose immediate connections were 
s o unequal to his own, his aunt would address him on his weakest side. With his notions oj dignity, he 
would probably foel that the arguments, which to Elizabeth had appeared weak and ridiculous, 
contained much good sense and solid reasoning. [PP 360] 
X 

Nevěděla, do jaké míry je nakloněn své tetě a do jaké míry je závislý na jejím úsudku, ale dalo se 
soudit, že smýšlí patrně o své tetě mnohem lépe než ona sama. A bude-li vypočítávat všechny 
nevýhody sňatku s dívkou, jejíž nejbližší příbuzní jsou jeho příbuzným tak nerovni, je docela jisté, že 
jeho teta zaútočí na jeho nejslabší stránku. Podle toho, jaké má představy o důstojnosti, bude možná 
důvody, které ona sama uznala za slabé a směšné, uznávat za rozumné a zdravé. [FN 417] 

Problémy s porozuměním českému textu plynou zejména z toho, že Noska kopíruje 

anglickou větnou strukturu. A však tím, že v češtině je možné vyjádřit kategorii 

osoby pouze osobními koncovkami slovesných tvarů, bez nutnosti užití zájmena, 

stává se Noskův text nekoherentní zejména v místech, kde není mimojazykový 

kontext jasně určený. Na otázky, kdo "bude vypočítávat všechnyvýhody", kdo 

"bude uznávat důvody za slabé a směšné", kdo "za rozumné a zdravé", neexistuje 

jednoznačná odpověď. Vždy je možné dosadit nejméně dvě osoby. Noska 

znesnadňuje porozumění také tím, že odsouvá vyjádření původce děje až do 

poslední věty souvětí, což zpravidla vyžaduje větší čtenářskou pozornost. V souvětí 

začínajícím slovy "A bude-li vypočítávat ... " se Noska pod vlivem anglické 

polovětné vazby k tomuto postupu uchýlil, avšak v jeho překladu není zcela jasné, 
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zda jsou původci děje dv~ nebo jeden. Také si všimněme, že Austenová odkazuje 

nejen osobními zájmeny, ale také vlastními jmény či plnovýznamovými substantivy, 

a to zejména tam, kde by mohly vzniknout nejasnosti ohledně referenta (aunt, her 

ladyship, Elizabeth). Noskajako odkazovací prostředek mezivětného navazování 

užívá téměř výhradně zájmena. 

5. 7 Vlastní jména a oslovení 

V této kapitole se soustředíme na vlastní jména a oslovení._Zajímat nás budou 

zejména postupy, jaké při převodu vlastních jmen překladatelé volili. 

V následující tabulce jsou uvedena překladatelská řešení Nosky, Šimkové a 

Kondrysové. Jména postav a míst, která zmíněna nejsou, se ve všech třech překladech s 

originálem shodují. 

Originál Noska Šimková Kondn:sová 

Elizabeth Bennet Elisa Bennetová Eliška Bennetová Elizabeth Bennetová 

Lizzy Lizzy Líza Líza, Lízinka 

Eliza Elisa Elíza Eliza 

lady Catherine de Bourgh lady Catherine de Bourgh lady Kateřina de Bourgh Lady Catherine de Bourghová 

Jane Bennet Jane Bennetová Jana Bennetová Jane Bennetová 

Charlotte Lucas Charlotta Lucasová Charlota Lucasová Charlotte Lucasová 

Charles Bingley Charles Bingley Karel/Jiří Bingley Charles Bingley 

Caroline Bingley Carolina Bingleyová Karolina Bingleyová Caroline Bingleyová 

George Wickharn George Wick:harn Jiří Wick:harn George Wick:harn 

Hill Hillová Hillová Hillovka 

her/your ladyship V aše/její milosti urozená paní V aše/její jasnosti 

LucasLodge LucasLodge Lucasův zámeček Lucasov 

František Noska v zásadě ponechává vlastní jména v původní podobě, avšak činí 

drobné tvaroslovné zrněny. Koncovku --e u ženských křestních jmen Caroline a 

Charlotte nahrazuje v překladu koncovkou-~ která je u českých ženských jmen 

běžnější. V této substituci však není dostatečně důsledný, protože u jména Catherine 

naopak koncovku --e zachovává. U jména Elizabeth se od originálu odchyluje nejvíce, 

hlavní hrdinka v Noskově překladu totiž nese jméno Elis~ zdrobněle pak Lizzy. Ženská 

příjmení Noska přechyluje, s výjimkou příjmení lady Catherine. 
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Šimková vlastní jména počešťuje; volí vždy nejbližší ustálený český ekvivalent. 

Ženská příjmení přechyluje, stejně jako Noska však dělá výjimku u příjmení de Bourgh. 

Všimněme si, že u jména Charlese Bingleyho z nejasných důvodů užívá dvě různá 

křestní jména Karel a Jiří, ačkoliv jde pořád o jednu a tutéž postavu. Tato nejasnost 

vznikla zřejmě z pouhé nepozomosti, kdy si překladatelka neověřila správnost svého 

řešení. 

Kondrysová užívá ve svém překladu stejné tvary vlastních jmen jako v originále a 

přechyluje všechna ženská příjmení. Elizabeth nazývá zdrobněle Lízou nebo Lízinkou. 

Posuďme nyní, jak se překladatelé vypořádali s příjmením služebné, paní Hillové. 

V angličtině bylo v předminulém století běžnou praxí oslovovat služebníctvo pouhým 

příjmením, aniž by tato forma oslovení byla považována za nezdvořilou. Jak je patrné 

z tabulky, v překladu Nosky a Šimkové oslovují postavy služebnou Hillová, v překladu 

Kondrysové Hillovko. Řešení Kondrysové nepovažujeme za šťastné, protože je 

v porovnání s originálem expresivnější, má vulgární zabarvení. 

Také titul a osloveníyourlher ladyship řešili překladatelé odlišně. Lady Catherine 

de Bourgh byla za svobodna hraběnka (angl. countess) a přestože se vdala za baroneta, 

tedy pod svůj stav, ponechala si svůj původní titul a s ním i oslovení lady nebo ladyship, 

které by jinak jako manželka baroneta, člena nížší šlechty, užívat nemohla. Podle české 

šlechtické titulatury náleželo dříve hraběnce oslovení hraběcí Milosti, případně 

formálněji vysoce urozená paní hraběnko. 104 Na základě těchto zjištění lze tedy za 

nejlepší řešení považovat Noskovu variantu Vaše/její milosti. Oslovení urozená paní, 

které volí Šimková, je pojato příliš obecně, a nezohledňuje šlechtický titul lady 

Catherine. Kondrysová zase užívá oslovení, které náleží knížatům a vévodům. 

Místní jména ponechávají všichni tři překladatelé v původní podobě, až na název 

obydlí Lucasových Lucas Lodge. Zatímco Noska se originálu přidržuje, Šimková 

i Kondrysová volí vlastní řešení. Šimková se rozhodla pro přivlastňovací adjektivum 

Lucasův a zdrobnělinu zámeček. Její řešení není ideální, pro češtinu je to spíše 

netypický způsob pojmenování sídla, přinejmenším pokud je jeho majitel stále naživu, 

a tak jeho příhodnost vyvolává spíše pochyby, obzvlášť když veškerá další místní jména 

jsou zachována v původní formě. Navíc slovo zámeček nevystihuje realitu; Lucasovi 

104 
ZÍBRT, Čeněk. Titulář aneb jak se titulovali u nás jindy a jak se tituluje nyní. Praha : Českoslovanská 

akciová tiskárna, 1917. s. 17. 
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totiž nevlastní zámeček, ale spíše velký dům. Kondrysová zase volí tzv. vlastnické 

jméno Lucasov. Odvození názvu sídla z příjmení jeho majitele pomocí koncovky -ov 

působí v češtině poněkud násilně a nepřirozeně, obvyklejší je však u názvů vesnic či 

osad. Navrhujeme tedy ponechat tento místní název v anglické podobě, protože jistá 

míra exotičnosti, alespoň co se místních názvů týče, není v překladech na škodu, 

zejména pokud si čtenáři již od začátku uvědomují, že čtou román od cizojazyčného 

autora a z cizího prostředí. 

Zmiňme se v této kapitole ještě o jedné odlišnosti mezi překlady Nosky a 

Kondrysové se Šimkovou. Jelikož angličtina nerozlišuje tykání a vykání, bylo pouze na 

rozhodnutí překladatelů, zda se přikloní k formálnější, nebo naopak intimnější variantě 

oslovení. V Noskově překladu si manželé Bennetovi tykají a oslovují se běžně pouze 

příjmením, obě překladatelky volí pro změnu vykání a oslovení doprovázejí 

zdvořilejším pane/paní. Zamyslí-li se nad touto dvojí variantou řešení sám čtenář, 

nejspíš ho napadne, že Noskovo tykání působí poněkud nepatřičně; přitom je dnes 

naprosto běžným jevem, že si manželé tykají. A to bude zřejmě také ten důvod, ze 

kterého ona nepatřičnost pramení. Čtenář se rád nechá ošálit iluzí dobovosti, obzvlášť 

pokud ví, že román byl napsán a zároveň se odehrává na začátku 19. století. K navození 

této iluze stačí pouhé náznaky, pouhá dobová stylizace a jedním z nichje právě vykání 

mezi manželi. Tím, že Noska tento stylizační prostředek nevyužil, dal vzniknout napětí 

mezi neformální, modernější formou vyjadřování a dobou, ve které se děj románu 

odvíjí. 

5.8 Obecné zhodnocení překladů 

Při konečném hodnocení překladů je třeba vzít v úvahu také jejich odlišnosti 

podmíněné dobou, ve které jednotlivé překlady vznikly. 

Přestože překlady Nosky a Šimkové dělí podle data vydání pouhé tři roky, jejich 

kvalita je značně rozdílná. Noskův překlad je plný závažných významových chyb, které 

plynou hlavně z neznalosti výchozího jazyka, ale také nejspíše z nedostatku 

překladatelské zkušenosti. Text je místy výrazně nekoherentní a díky sémantickým 

posunům se v překladu ztrácí také ironie, a to zejména tam, kde slouží jako 

charakterizační prostředek v promluvách postav. Jako stylista se Noska také příliš 

neosvědčil, v jeho překladu se objevuje stylisticky nežádoucí opakování stejných slov a 
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příznačná je pro něj také doslovnost; interference angličtiny se projevuje nejen na 

rovině lexikální, ale také v bezhlavém kopírování gramatických struktur originálu. 

Repliky jednotlivých postav tak ze všech výše vyjmenovaných důvodů zní nepřirozeně 

a toporně. Noska navíc nivelizuje expresivitu originálu nevhodnou interpunkcí a špatně 

zvoleným typem vět (místo zvolacích často užívá oznamovací). Má potíže se správným 

rozpoznáním modality originálu a jeho neznalost gramatických pravidel se projevuje 

také při stylizaci českého textu: problémy mu činí zejména shoda podmětu s přísudkem 

a správná distribuce čárek. Výčet všech negativ Noskova překladu ještě doplňme 

o nemotivované výpustky slov i vět a systematickou, avšak stylisticky a syntakticky 

mnohdy neopodstatněnou náhradu anglického středníku tečkou. 

Jak je patrné, Noskův překlad ne lze v žádném případě považovat za kvalitní, natož 

adekvátní. Pravděpodobně z tohoto důvodu vyšel krátce po něm překlad Boženy 

Šimkové, který sice vzniknul už během druhé světové války, avšak v období okupace 

bylo jeho vydání znemožněno; je tedy starší, ačkoliv byl uveřejněn až tři roky po 

Noskově verzi. Tuto skutečnost částečně potvrzuje také jazyk obou překladů. 

V porovnání s Noskou užívá Šimková ve větší míře gramatické, lexikální a stylistické 

prostředky, které jsou z pohledu dnešního čtenáře už zastaralé: infinitiv zakončený 

na -ti, přechodníky, archaický slovosled (např. v roji shromážděných tu červených 

kabátců), neshodný genitivní přívlastek rozvitý (např. pozornost páně Collinsova), 

zastaralé spojky (např.jenžto) a slova (např. arci, věru). Noska volí modernější postupy 

i co se převodu vlastních jmen týče (v současné době se při překladu vlastní jména 

zpravidla nepočešťují) a jistá progresivnost, jakkoliv je stylisticky sporná, je znát 

i v jeho rozhodnutí postavit vztah manželů Bennetových na tykání. 

Přestože je překlad Boženy Šimkové co do jazykových prostředků mírně 

archaičtější než překlad Noskův, po stránce stylistické je mnohem vyrovnanější. 

Šimková se nebojí v zájmu srozumitelnosti opustit doslovné znění originálu, avšak ani 

ona se místy nedokáže vyvarovat sémantickým nepřesnostem a posunům či lexikální 

interferenci. Má tendenci posilovat lexikální expresivitu originálu a také dovysvětlovat 

a doplňovat význam originálu. V rámci zachování koheze textu projevuje sklon dávat 

přednost prostředkům lexikálním nebo odkazově lexikálním i tam, kde by bylo možné 

vystačit jen s prostředky odkazovými. Tíhne také k větší explicitnosti na rovině 

syntaktické (velké množství vedlejších vět s hypotaktickými spojkami), 

komplikovanější souvětí řeší nekonzistentně, často se uchyluje k výpustkám. 
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Styl překladu Evy Kondrysové je čtenářsky vděčný- dynamický, živý a koherentní-, 

avšak v porovnání s originálem neobstojí; Kondrysovájako by zapomněla, že její 

úlohou je být pouhou zprostředkovatelkou díla Jane Austenové. Používá figurativní 

jazyk, obohacuje text o metaforické významy a nevyhýbá se frazémům z vrstvy obecné 

češtiny, aniž by přitom pro tyto výrazové prostředky měla v originále oporu. V jejím 

překladu nacházíme na jedné straně moderní, současné lexikum, na druhé straně se 

v něm jako prostředky literární stylizace objevují archaizmy, v textu tak vzniká jakési 

napětí. Kondrysová také vykazuje tendenci zvyšovat expresivitu originálu pomocí 

citově zabarvených slov, deminutiv nebo nepřímých pojmenování a také doplňovat do 

textu významy, které jsou v originále vyjádřeny pouze v podtextu. V jejím překladu se 

téměř nevyskytují chyby plynoucí z nedostatečného pochopení významu předlohy či 

z neznalosti gramatických pravidel výchozího a cílového jazyka. 
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6. Závěr 

Zjištění, ke kterým jsme v této práci dospěli, nelze považovat za konečná, protože 

úvahy, jimiž jsme se zaobírali, by jistě bylo možné rozvíjet dále a hlouběji, případně 

nahlížet na zvolenou problematiku z jiného úhlu pohledu, než jsme si vybrali my. Přesto 

je možné z těchto zjištění vyvodit jisté závěry, které se mohou stát námětem pro další 

zkoumání. 

Česká recepce díla Jane Austenové je z hlediska kvality i kvantity poměrně 

nezajímavá, a to zejména v porovnání s recepcí anglosaskou. Jak jsme již konstatovali, 

na vině jsou zejména důvody kulturně-politické, které zabránily tomu, aby byla 

Austenová představena českým čtenářům dříve a ve větší míře. Za nezájem českých 

literárních kritiků o dílo Jane Austenové pak může také poměrně velký časový odstup 

mezi dobou, kdy romány vznikly, a kdy byly přeloženy do češtiny. Jak je tedy patrné, 

jedná se o vzájemně propojený soubor důvodů a příčin vedoucí k jedinému výsledku: 

Austenové se v českém prostředí dostalo méně pozornosti, než by si díky svému talentu 

a věhlasu zasloužila. Teprve v posledních letech začal počet českých vydání románů 

Jane Austenové stoupat, což jednoznačně svědčí o tom, že jsou na knižním trhu žádané. 

S výjimkou románu Persuasion se výhradní překladatelkou díla Jane Austenové 

stala Eva Kondrysová. Román Pride and Prejudice poprvé vyšel v jejím českém 

překladu už roku 1967, naposledy v roce 2006 a až na drobné lexikální úpravy a změny 

interpunkce nebyl dosud výrazně revidován. V této souvislosti se nabízí úvaha, zda 

nezájem literárních kritiků a recenzentů v posledních třiceti letech nelze připsat právě té 

skutečnosti, že román Pride and Prejudice vyšel v totožném překladu už devětkrát, a 

není tedy k němu již potřeba zaujímat stanovisko. 

V úvodu srovnávací analýzy tří překladů románu Pride and Prejudice od Františka 

Nosky (1946), Boženy Šimkové (1949) a Evy Kondrysové (1967) jsme si stanovili 

hypotézu, kterou se nám v zásadě podařilo potvrdit. 

Překlad Františka Nosky je po všech stránkách nekvalitní, nerespektuje sémantické 

instrukce originálu, je stylisticky nevyrovnaný, místy značně nekoherentní. Noska 

založil svou překladatelskou techniku na doslovném kopírování originálu. Kdyby se ve 

čtyřicátých letech 20. století udělovala překladatelská anticena, byl by tento překlad 

jedním z vážných kandidátů na vítězství. 
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To bylo s největší pravděpodobností také důvodem toho, proč byl tři roky po něm 

vydán překlad Boženy Šimkové. Ten také nelze považovat za ideální, je v něm stále 

nepřiměřeně mnoho sémantických posunů a nepřesností, výpustek a stylistických 

neobratností, avšak v porovnání s Noskovým překladem je výrazně podařenější. V době 

jeho vydání však musel jeho jazyk působit již nepatrně zastaralým dojmem, protože 

Šimková román přeložila už během 2. světové války, možná i dříve, a tíhla navíc 

k užívání méně progresivních jazykových forem a překladatelských postupů. 

Archaické gramatické tvary jsou u Kondrysové naopak prostředkem stylizace textu. 

Její jazyk je dynamický a živý, způsob vyjadřování přirozený a plynulý, v tom tkví 

dlouhodobý čtenářský úspěch jejího překladu. Jak jsme však předpokládali, po stránce 

stylistické si originál a jeho překlad neodpovídají, překlad nezachovává estetické 

principy originálu. Kondrysová plně nerespektuje literární záměry autorky, v rozporu 

s předlohou užívá jazyk plný obrazných vyjádření, obohacuje text o nové významy, 

vkládá do něj své vlastní interpretace, a dodává mu tak jiný asociační rozměr. Její 

překlad románu Pride and Prejudice do češtiny tedy není možné prohlásit za adekvátní, 

protože Kondrysová nevystupuje jako pouhá zprostředkovatelka ideově-estetických 

specifik originálu, ale jako jejich spolutvůrkyně. 

Již téměř třicet let se tedy čtenáři seznamují s Austenovou prostřednictvím stylově 

neadekvátního překladu, o jedinečný charakter jejího literárm'ho projevu tak zůstávají 

ochuzeni. Nasnadě je tudíž otázka, zda by překlad Evy Kondrysové, který začíná již 

pomalu zastarávat, neměl být nahrazen překladem novým, moderním. 
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7. Resumé 

Tato práce má teoreticko-empirický charakter. Zabývá se především analýzou, 

popisem a srovnáním tří nejstarších překladů románu Jane Austenové Pride and 

Prejudice od Františka Nosky (1946), Boženy Šimkové (1949) a Evy Kondrysové 

(1967). 

V úvodní části je krátce zdůvodněn výběr tématu a nastíněn cíl práce. Dále se práce 

soustřeďuje na okolnosti vzniku románu Pride and Prejudice a na recepci díla Jane 

Austenové. Předmětem zájmu je zejména dobový kontext a s ním měnící se kritické 

ohlasy a názory na hodnotu literárního díla Jane Austenové v anglosaském a českém 

prostředí. Práce se mimo jiné snaží najít odpověď na otázku, v čem se česká recepce liší 

od anglosaské a co je pro českou recepci specifické. Práce prokázala, že dílu Jane 

Austenové byla v české kulturní sféře věnována nesrovnatelně menší pozornost ve 

srovnání s anglosaskou, a to zejména z důvodů kulturně-politických. 

Následuje tématicko-stylistický rozbor románu Pride and Prejudice se zvláštním 

zaměřením na ironii a také dialogickou a epistolární formu, jehož výsledky jsou pak 

uplatněny při kontrastivní analýze a hodnocení tří českých překladů románu Pride and 

Prejudice od Františka Nosky, Boženy Šimkové a Evy Kondrysové. Na základě 

translatologické analýzy dospívá práce ke zjištění, že ačkoliv je kvalita jednotlivých 

překladů značně rozdílná, žádnému z překladatelů se nepodařilo dokonale vystihnout a 

adekvátně převést literárně-stylistická specifika originálu. 

V závěru práce jsou zjištěné poznatky shrnuty a zároveň je krátce po-souzena 

hodnota a funkce jednotlivých překladů v rámci české překladové literatury. Práce je 

doplněna o přílohy. 
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8. Summary 

This is a theoretical and empirical work. It principally encompasses an analysis, 

description and comparison ofthree translations of Jane Austen's novel Pride and 

Prejudice, by František Noska (1946), Božena Šimková (1949) and Eva Kondrysová 

(1967). 

The introduction briefly sets out the reasons for the selection of the theme and 

outlines the goal of the work. The work also concentrates on the circumstances 

surrounding the emergence of Pride and Prejudice and the reception given to Jane 

Austen' s novel. Particular attention is paid to the periodical context and the related 

changing critical responses to, and views on, the value of Jane Austen's literary work in 

an Anglo-Saxon and Czech environment. The work inter alia strives to identity how the 

Czech reception differs from the Anglo-Saxon one, and what features are specific to the 

Czech reception. Jane Austen' s work i s pro ven to ha ve attracted incomparably less 

attention in the Czech cultural sphere than in the Anglo-Saxon milieu, primarily for 

cultural and political reasons. 

There is then a thematic and stylistic examination of Pride and Prejudice, with a 

special focus on irony and the dialogical and epistolary form; the results of which are 

subsequently used in a contrastive analysis and evaluation of the three Czech 

translations of Pride and Prejudice by František Noska, Božena Šimková and Eva 

Kondrysová. Based on the translatological analysis, the work arrives at the conclusion 

that, although the quality ofthe individua! translations varies significantly, none ofthe 

translators manages to convey flawlessly and transpose adequately the literary and 

stylistic properties specific to the original. 

The work clo ses with a summary of the observations made and briefly assesses the 

value and function of the individua! translations within the scope of literature in Czech 

translation. The work is complemented with appendices. 
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PRIDE & PRE.JUDICE . 

• 
CHAPTER I. 

IT is a truth universally acknowlcdged, that a single man 
in possession of a good fortune, must be in want of a wife. 

However little known the feelings or views of such a 
man may be on his first entering a neighbourhood, this 
truth is so wcll fixcd in the minds of the surrounding 
familics, that he is considered as thc rightful property of 
some one or other of their daughtcrs. 

"My dcar Mr. Bennet," said his lady to him one day, 
" have you heard that Nethcrficld Park is let at last ? " 

Mr. Bennet replied that he had not. 
" But it is," rcturned she ; " for Mrs. Long has just 

been here, and she told me all about it." 
Mr. Bennet made no answer. 
"Do not you want to know who has taken it?" cried 

his wife impatiently. 
" You want to tell me, and I have no objection to 

hearing it." 
This was invitation enough. 
" Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that 

Netherfield is taken by a young man of Iarge fortune from 
the north of England ; that he came down on Monday 
in a chaise and fvur to sec the place, and was so much 
delighted with it that hc agreed with Mr. Morris immedi
ately ; that he is to take possession before Michaelmas, 
and some of his servants are to be in the house by the end 
of next week." 

" What is his namc ? " 
" Bingley." 
" Is he marricd or single '? " 
" Oh ! single, my dear, to bc sure ! A single man of 

largc 
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large fortune ; four or five thousand a year. What a fine 
thing for our girls ! " 

"How so? how can it affect them?" 
" My dear Mr. Bennet," replied his wife, " how can you 

be so tiresome ! Y ou must know that I am thinking of his 
marrying o ne of them." 

" Is that his design in settling herc ? " 
" Design ! nonsense, how can you talk so 1 But it is 

very likely that he may fall in love with one of them, and 
therefore you must visit him as soon as he comes." 

" I see no occasion for that. Y ou and the girls may go, 
or you may scnd them by themselves, which perhaps will 
be still better, for as you are as handsome as any of them, 
Mr. Bingley might like you the bcst of the party." 

" My dear, you flatter me. I certainly . have had my 
share of beauty, but I do not pretend to be any thing extra
ordinarynow. \'Vhcn a woman has five grown up daughters, 
she ought to give over thinking of her own beauty." 

" In such cases, a woman has not often much beauty 
to think of." 

"But, my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley 
when he com es in to the neighbourhood." 

" lt i s more than I engage for, I assure you." 
" But consider your daughters. Only think what an 

establishment it would be for one of them. Sir William 
and Lady Lucas are determined to go, merely on that 
account, for in general you know they visit no new comers. 
Indeed you must go, for it will be impossible for us to 
visit him, if you do not." 

" Y ou are over scrupulous surely. I dare say Mr. 
Binglcy will be very glad to see you ; and I will send 
a few lines by you to assure him of my hearty consent 
to his marrying which ever he chuses of the girls ; though 
I must throw in a good word for my little Lizzy." 

" I desire you will do no such thing. Lizzy is not 
a bit better than the others ; and I am sure she is not half 
so handsome as Jane, nor half so good humoured as Lydia. 
But you are always giving her the preference." 

"They 

5 ) 

"They have none of them much to recommend them," 
replied he ; " they are all silly and ignorant like other 
girls ; but Lizzy has something more of quickness 
than her sisters." 

" Mr. Bennet, how can you abuse your own children 
in such a way ? Y ou take delight in vexing me. You 
ha ve no compassion on my poor nerv es." 

" You mistake me, my dear. I have a high respect for 
your nerves. They are my old friends. I have heard you 
mention them with consideration these twenty years at 
least." 

" Ah ! you do not know what I suffer." 
" llut I hopc you will get over it, and live to see many 

young men of four thousand a year comc into the neigh
bourhood." 

" It will be no use to us, if twenty such should come 
since you will not visit them." 

" Depend upon it, my dear, that when there are twenty, 
I will visit them all." 

Mr. Bennct was so odd a mixture of quick parts, sarcastic 
humour, reserve, and caprice, that the experience of three 
and twenty years had been insufficient to make his wife 
understand his character. Her mind was less difficult to 
develope. She was a woman of mean understanding, little 
information, and uncertain temper. Whcn she was dis
contented she fancied herself nervous. The business of her 
life was to get her daughters married ; its solace was 
visiting and news. 

CHAP· 
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that you should have gone this morning, and never said 
a word about it till now." 

"Now, Kitty, you may cough as much as you chuse," 
said Mr. Bennet ; and, as he spoke, he left the room, 
fatigued with the raptures of his wife. 

" What an excellent father you ha ve, girls," said she, 
when the door was shut. " I do not know how you will 
ever make him amends for his kindness ; or me either, 
for that matter. At our time of life, it is not so pleasant 
I can tell you, to be making new acquaintance every day ; 
but for your sakes, we would do any thing. Lydia, my 
love, though you are the youngest, I dare say Mr. Bingley 
will dance with you at the next ball." 

" Oh ! ' said Lydia stoutly, " I am not· afraid ; for 
though I am the youngest, I 'm the tallest." 

The rest of the evening was spent in conjecturing how 
soon he would return Mr. Benneťs visit, and determining 
when they should ask rum to dinner. 

CHAP-
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CHAPTER III. 

NoT all that Mrs. Bennet, however, with the assistance 
of her five daughters, could ask on the subject was suffi
cient to draw from her husband any satisfactory descrip
tion of Mr. Bingley. They attacked him in various ways; 
with barefaced questions, ingenious suppositions, and 
distant surmises ; but he eluded the skill of them all ; 
and they were at last obliged to accept the second-hand 
intelligence of their neighbour Lady Lucas. Her report 
was highly favourable. Sir William had been delighted 
with bim. He was quite young, wonderfully handsome, 
extremely agreeable, and to crown the whole, he meant to 
be at the next assembly with a large party. Nothing 
could be more delightful ! To be fond of dancing was 
a certain step towards falling in love ; and very lively 
hopes of Mr. Binglcy's heart were entertained. 

"lf I can but see one of my daughters happily settled 
at Netherfield," said Mrs. Bennet to her husband, "and 
all the others equally well married, I shall have nothing 
to wish for." 

In a few days Mr. Bingley returned Mr. Benneťs visit, 
and sat about ten ·minutcs with him in his library. He 
had entertained hopes of being admitted to a sight of the 
young ladies, of whose beauty he had heard much ; but 
he saw only the father. The ladies were somewhat more 
fortunate, for they had the advantage of ascertaining from 
an upper window, that he wore a blue coat and rode a black 
horse. 

An invitation to dinner was soon afterwards dispatched ; 
and already had Mrs. Bennet planned the courses that were 
to do credit to her housekeeping, when an answer arrived 
which deferred it all. Mr. Bingley was obliged to bc in 
town the following day, and consequently unable to accept 
the honour of their invitation, &c. Mrs. Bennet was 

quite 
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quite disconcerted. She could not imagine what business 
he could ha ve in town so soon after his arrival in Hertford
shire; and she began to fear that he might be always 
flying about from one place to another, and never settled 
at Netherfield as he ought to be. Lady Lucas quieted her 
fears a little by starting the idea of his being gone to 
London only to get a large party for the ball ; and a report 
soon followed that Mr. Bingley was to bring twelve ladies 
and seven gentlemen with him to the assembly. The girls 
grieved over such a number of ladies ; but were comforted 
the day before the ball by hearing) that instead of twelve, 
he had brought only six with him from London, his five 
sisters and a cousin. And when the party entered the 
assembly room, it consisted of only five altogether; 
Mr. Bingley, his two sisters, the husband of the eldest, 
and another young man. 

Mr. Bingley was good looking and gentlemanlike ; he 
had a pleasant countenance, and easy, unaffected manners. 
His sisters were fine women, with an air of decided fashion. 
His brother-in-law, Mr. Hurst, merely looked the gentle
man ; but his friend Mr. Darcy soon drew the attention 
of the room by his fine, tall person, handsome features, 
noble mien ; and the report which was in general circula
tion within five minutes after his entrance, of his having 
ten thousand a year. The gentlemen pronounced him to 
be a fine figure of a man, the ladies declared he was much 
handsomer than Mr. Bingley, and he was looked at with 
great admiration for about half the evening, till his 
manners gave a disgust which turned the tide of his 
popularity; for he was discovered to be proud, to be 
above his company, and above being pleased ; and not 
all his large estate in Derbyshire could then save him from 
having a most forbidding, disagreeable countenance, and 
being unworthy to be compared with his friend. 

Mr. Bingley had soon made himself acquainted with 
all the principal people in the room ; he was lively and 
unreserved, danced every dance, was angry that the ball 
closed so early, and talked of giving one himself at Nether-

field. 

{ll 

field. Such amiable qualities must speak for themselves. 
What a contrast between bim and his friend 1 Mr. Darcy 
danced only once with Mrs. Hurst and once with Miss 
Bingley, declined being introduced to any other lady, and 
spent the rest of the evening in walking about the room, 
speaking occasionally to one of his own party. His charac
ter was decided. He was the proudest, most disagreeable 
man in the world, and every body hoped that he would 
never come there again. Amongst the most violent 
against him was Mrs. Bennet, whose dislike of his general 
behaviour, was sharpened into particular rcscntment, by 
his having slighted one of her daughtcrs. 

Elizabeth Bcnnct had been obliged, by the scarcity of 
gentlemen, to sit down for two dances; and during part 
of that time, Mr. Darcy had been standing near enough 
for her to overhear a convcrsation between him and 
Mr. Bingley, who came from the dance for a few minutes, 
to press his friend to join it. 

" Come, Darcy," said he, " I must ha ve you dance. 
I hate to see you standing about by yourself in this stupid 
manner. You had much better dance." 

" I certainly sball not. Y ou know how I detest it, 
unless I am particularly acquainted with my partner. At 
such an assembly as this, it would be insupportable. 
Y our sisters are engaged, and there is not another woman 
in the room, whom it would not be a punishment to me 
to stand up with." 

" I would not be so fastidious as you are," cried Bingley, 
"for a kingdom I Upon my honour, I never met with 
so many pleasant girls in my life, as I have this evening ; 
and there are several of them you see uncommonly pretty." 

" Y ou are dancing with the only handsome girl in the 
room," said Mr. Darcy, looking at the eldest Miss Bennet. 

" Oh ! she is the most beautiful creature I ever beheld ! 
But there is one of her sisters sitting down just behind 
you, who is very pretty, and I dare say, very agreeable. 
Do let me ask my partner to introduce you." 

" Which do you mean ? " and turning round, he looked 
for 
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inquiries about the other, of whom, however, she could 
only tell her nieces what they already knew, that Mr. 
Denny had brought him from London, and that he was 
to have a lieutenanťs commission in the shire. She 
had been watching him the last hour, shc said, as he walked 
up and down the street, and had Mr. Wickham appeared 
Kitty and Lydia would certainly have continued the 
occupation, but unluckily no one passcd the windows 
now except a few of the offi.cers, who in comparison with 
the stranger, were become " stupid, disagreeable fellows." 
Some of them were to dine with the Philipses the next 
day, and their aunt promised to make her husband call 
on Mr. Wickham, and give him an invitation also, if the 
family from Longbourn would comc in the evening. This 
was agreed to, and Mrs. Philips protested that they would 
have a nice comfortable noisy game of lottcry tickets, and 
a little bit of hot supper afterwards. Thc prospect of 
such delights was vcry cheering, and they parted in mutual 
good spirits. Mr. Collins repeated his apologies in quitting 
the room, and was assured with unwearying civility that 
thcy were perfectly needless. 

As they walked home, Elizabeth related to Jane what 
she had seen pass between the two gentlemen ; but though 
Jane would have defended either or both, had they 
appeared to be wrong, she could no more explain such 
behaviour than her sister. 

Mr. Collins on his return highly gratified Mrs. Bennet 
by admiring Mrs. Philips's manners and politeness. He 
protested that except Lady Catherine and her daughter, 
he had never seen a more elegant woman ; for she had 
not only received him with the utmost civility, but had 
even pointedly included him in her invitation for the next 
evening, although utterly unknown to her before. Some
thing he supposed might be attributed to his connection 
with them, but yet he had never met with so much 
attention in the whole course of his life. 
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CHAPTER XVI. 

As no objection was made to the young people's engage
ment with their aunt, and aU Mr. Collins's scruples of 
leaving Mr. and Mrs. Bennet for a single evening during 
his visit were most steadily resisted, the coach conveyed 
bim and his five cousins at a suitable hour to Meryton; 
and the girls had the plcasure of hearing, as they entered 
the drawing-room, that Mr. Wickham had accepted thcir 
uncle's invitation, and was then in the house. 

\Vhcn this information was given, and they had all 
taken their seats, Mr. Collins was at leisure to look around 
him and admire, and hc was so much struck with the size 
and furniture of the apartment, that hc declared he might 
almost have supposed himself in the small summcr 
breakfast parlour at Rosings ; a comparison that did not 
at first convey much gratification; but when Mrs. Philips 
understood from him what Rosings was, and who was its 
proprietor, when she had listcned to the description of 
only one of l,ady Catherine's drawing-rooms, and found 
that the chimney-piece alone had cost eight hundred 
pounds, she felt all the force of the compliment, and would 
hardly have resented a comparison with the housekeeper's 
room. 

In describing to her all the grandeur of Lady Catherine 
and her mansion, with occasional digressions in praise of 
his own humble abode, and the improvements it was 
receiving, he was happily employcd until thc gentlemen 
joined them; and he found in Mrs. Philips a very attentive 
listener, whose opinion of his consequence increased with 
what shc heard, and who was resolving to retail it all 
among her neighbours as soon as she could. To the girls, 
who could not listen to their cousin, and who had nothing 
to do but to wish for an instrument, and examine their 
own indifferent imitations of china on the mantlepiece, the 

- interval 
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" That is the most unforgiving speech," said Elizabeth, 
" that I ever heard you utter. Good girl ! It wou]d vex 
me, indeed, to see you again the dupe of Miss Bingley's 
pretended regard." 

"Would you believe it, Lizzy, that -when he went to 
town last November, he really loved me, and nothing but 
a persuasion of my being indifferent, would have prevented 
his coming down again!" 

" He made a little mistake to be sure ; but it is to 
the credit of his modesty." 

This naturally introduced a. panegyric from Jane on 
his diffidence, and the little value he put on his own good 
qualities. 

Elizabeth was pleased to find, that he had not betrayed 
the interference of his friend, for, though Jane had the 
most generous and forgiving heart in the world, she knew it 
was a circumstance which must prejudice her against him. 

" I am certainly the most fortunate creature that ever 
existed!" cried Jane. "Oh! Lizzy, why am I thus 
singled from my family, and blessed above them all! 
If I could but see you as happy ! If there were but such 
another man for you ! " 

" lf you were to give me forty such men, I never could 
be so happy as you. Till I have your disposition, your 
goodness, I never can have your happiness. No, no, let 
me shift for myself ; and, perhaps, if I have very good 
luck, I may meet with another Mr. Collins in time." 

The situation of affairs in the Longbourn family could 
not be long a secret. Mrs. Bennet was privileged to whisper 
it to Mrs. Philips, and she ventured, without any permission, 
to do the same by all her neighbours in Meryton. 

The Bennets were speedily pronounced to be the luckiest 
family in the world, though only a few weeks before, when 
Lydia had first run away, they had been generally proveď 
to be marked out for misfortune. 

CHAP-
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CHAPTER XIV. 

ŮNE morning, about a week after Bingley's engagement 
with Jane had been formed, as he and the females of the 
family were sitting together in the dining room, their 
attention was suddenly drawn to the window, by the 
sound of a carriage; and they perceived a chaise and four 
driving up the lawn. It was too early in the morning fot 
visitors, and besides, the equipage did not answer to that 
of any of their neighbours. The horses were post ; and 
ncither the carriage, nor the livery of the servant who 
preceded it, were familiar to them. As it was certain, 
however, that somebody was coming, Bingley instantly 
prevailed on Miss Bennet to avoid the confinement of 
such an intrusion, and walk away with him into the 
shrubbery. They both set off, and the conjectures of the 
remaining three continued, though with little satisfaction, 
till the door was thrown open, and their visitor entered. 
lt was lady Catherine de Bourgh. 

They were of course all intending to be surprised ; but 
their astonishment was beyond their expectation; and on 
the part of Mrs. Bennet and Kitty, though she was perfectly 
unknown to them, even inferior to what Elizabeth felt. 

She entered the room with an air more than usually 
ungracious, made no other reply to Elizabeth's salutation, 
than a slight inclination of the head, and sat down without 
saying a word. Elizabeth had mentioned her name to 
her mother, on her ladyship's entrance, though no request 
of introduction had been made. 

Mrs. Bennet all amazement, though flattcrcd by having 
a guest of such high importance, received her with the 
utmost politeness. After sitting for a moment in silence, 
she said very stiffiy to Elizabeth, 

" I hope you are well, Miss Bennet. That lady I sup· 
pose is your mother." 

Elizabeth 
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Elizabeth replied very concisely that she was. 
" And that I suppose is one of your sisters." 
" Y es, madam," said Mrs. Bennet, delighted to speak 

to a lady Catherine. " She is my youngest girl but one. 
My youngest of all, is lately married, and my eldest is 
some-where about the grounds, walking with a young man, 
who I believe will soon become a part of the fami ly." 

'" You ha ve a very small park herc," returned lady 
Catherine after a short silence. 

"It is nothing in comparison of Rosings, my lady, 
I dare say; but I assure you it is much Iarger than 
Sir William Lucas's." 

" This must be a most inconvenient sitting room for 
the evening, in summer ; the windows are full west." 

Mrs. Bennet assured her that they never sat there after 
dinner ; and then added, 

"May I take the liberty of asking your ladyship 
whether you left Mr. and Mrs. Collins well." 

"Yes, very well. I saw them the night before last." 
Elizabeth now expected that she would produce a letter 

for her from Charlotte, as it seemed the only probable 
motive for her calling. But no letter appeared, and she 
was completely puzzled. 

Mrs. Bennet, with great civility, begged her ladyship 
to take some refreshment ; but Lady Catherine very 
resolutely, and not very politely, declined eating any 
thing; and then rising up, said to Elizabeth, 

" Miss Bennet, there seemed to be a prettyish kind of 
a little wilderness on one side of your lawn. I should be 
glad to take a turn in it, if you will favour me with your 
company." 

" Go, my de ar," cried her mother, " and shew her 
ladyship about the different walks. I think she will be 
pleased with the hermitage." 

Elizabeth obeyed, and running into her own room for 
her parasol, attended her noble guest down stairs. As 
they passed through the hall, Lady Catherine opened the 
doors into the dining-parlour and drawing-room, and 
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pronouncing them, after a short survey, to be decent 
looking rooms, walked on. 

Her carriage remained at the door, and Elizabeth saw 
that her waiting-woman was in it. They procecded in 
silence along the gravel walk that led to the copsc; Eliza
beth was determined to make no effort for conversation 
with a woman, who was now more than usually insolent 
and disagreeablc. 

" How could I ever think her likc her nephew ? " said 
she, as she looked in her facc. 

As soon as they cntered the copse, Lady Catheríne began 
in the following manner :-

" Y ou can be at no loss, Miss Bennet, to understand the 
reason of my journey hither. Y our own heart, your own 
conscience, must tcll you why I come." 

Elizabeth looked with unaffected astonishment. 
"Indeed, you are mistaken, Madam. I havc not been 

at all able to account for the honour of seeing you here." 
" Miss Bennet," replied her ladyship, in an angry tone, 

" you ought to know, that I am not to be trifled with. 
But however insincere you may choose to be, you shall 
not find me so. My character has ever been celebrated 
for its sincerity and frankness, and in a cause of such 
moment as this, I shall certainly not depart from it. 
A report of a most alarming nature, reached me two days 
ago. I was told, that not only your sister was on the 
point of being most advantageously married, but that you, 
that Miss Elizabeth Bennet, would, in all likelihood, be 
soon afterwards united to my nephew, my own nephew, 
Mr. Darcy. Though I know it must be a scandalous 
falsehood; though I would not injure him so much as 
to suppose the truth of it possible, I instantly resolved 
on setting off for this place, that I might make my senti· 
mcnts known to you." 

"If you believcd it impossible to be truc," said Elizabeth, 
colouring with astonishment and disdain, "I wonder you 
took the trouble of coming so far. What could your 
ladyship proposc by it ? " 

At 
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'• At once to insist upon having such a report universally 
contradicted." 

"Your coming to Longbourn, to see me and my family," 
said Elizabeth, coolly, " will be rather a confirmation of 
it; if, indeed, such a report is in existence." 

" If ! do you then pretend to be ignorant of it ? Has 
it not been industriously circulated by yourselves? Do 
you not know that such a report is spread abroad ? " 

"I never hcard that it was." 
" And can you likewisc declare, that therc is no Joun

dation for it ? '' 
" I do not pretend to possess equal frankness with your 

ladyship. You may ask questions, which I sball not choose 
to answer." 

" This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being 
satisficd. Has he, has my nephew, made you ~n offer of 
marriage ? " ' 

" Y our Iadyship has declared it to be impossible." 
" It ought to be so; it must be so, while he retains the 

use of his reason. But your arts and allurements may, 
in a moment of infatuation, have made him forget what 
he owes to himself and to all his family. You may have 
drawn him in." 

"If I have, Ishall be the last person to confess it." 
"Miss Bennet, do you know who I am? I have not 

been accustomed to such language as this. I am almost 
the nearest relation he has in the world, and am entitled 
to know all his dearest concerns." 

"But you are not entitled to know mine; nor will 
such behaviour as this, ever induce me to be explicit." 

" Let me be rightly understood. This match, to which 
you have the presumption to aspire, can never take placc. 
No, never. Mr. Darcy is engaged to my daughter. Now 
what have you to say ? " 

" Only this; that if he is so, you can have no reason 
to suppose he \vili make an offer to me." 

Lady Catherinc hcsitated for a moment, and then 
rcplied, 

"The 
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" The engagement between them is of a peculiar kind. 
From their infancy, they havc bccn intended for each 
other. It was the favourite wish of his mother, as well 
as of her's. While in their cradlcs, we planned the union: 
and now, at the moment when the wishes of both sisters 
would be accomplished, in their marriage, to be prevented 
by a young woman of inferior birth, of no importance in 
the world, and wholly unallied to the family ! Do you 
pay no regard to the wishes of his friends ? To his tacit 
engagement with Miss De Bourgh ? Are you lost to every 
feeling of propriety and dclicacy? Havc you not hcard 
me say, that from his earliest hours he was destincd for 
his cousin ? " 

" Y es, and I had heard it before. But what is that 
to me ? If there is no other objection to my marrying your 
nephew, I shall certainly not be kept from it, by knowing 
that his mother and aunt wished him to marry Miss 
De Bourgh. Y ou both did as much as you could, in plan
ning the marriage. lts completion depended on others. 
If Mr. Darcy is neither by honour nor inclination confined 
to his cousin, why is not he to make another choice? And 
if I am that choice, why may not I accept him ? " 

"Because honour, decorum, prudence, nay, interest, 
forbid it. Y es, Miss Bennet, interest ; for do not expect 
to be noticed by his family or friends, if you wilfully act 
against the inclinations of all. Y ou will be censured, 
slighted, and despised, by every one connected with bim. 
Y our alliance will be a disgrace ; your name will never 
even be mentioncd by any of us." 

" These are heavy misfortunes," replied Elizabeth. 
" But the wife of Mr. Darcy must have such extraordinary 
sources of happiness necessarily attachcd to her situation, 
that she could, upon the whole, have no cause to rcpine.'' 

"Obstinate, hcadstrong girl! I am ashamed of you! 
Is this your gratitude for my attentions to you last 
spring ? Is nothing due to me on that score ? 

" Let us sit down. Y o u are to understand, l\liss Bennet, 
that I came bere with the determined resolution of 

carrying 
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carrymg my purpose ; nor will I be dissuaded from it. 
I have not been used to submit to any person's whims. 
I ha ve not been in the habit of brooking disappointment." 

' That will make your ladyship's situation at present 
more pitiable; but it will have no effect on me." 

" I will not be interrupted. Hear me in silence. My 
daughter and my nephew are formed for each other. They 
are descended on the maternal side, from the same noblc 
line; and, on thc father's, from rcspectablc, honourable, 
and ancient, though untitled families. Their fortune on 
both sides is splendid. They are destined for each other 
by the voice of every member of their respective houses ; 
and what is to dividc them ? The upstart pretensions of 
a young woman without family, connections, or fortune. 
Is this to be endurcd! But it must not, shall not be. lf 
you were sensible of your own good, you would not wish 
to quit the sphere, in which you havc been brought up." 

"In marrying your nephew, I should not consider myself 
as quitting that sphcre. He is a gentleman ; I am a gcntle
man's daughter; so far we are equal." 

" Truc. You are a gentleman's daughter. But who was 
your mother ? Who are your uncles and aunts ? Do not 
imagine me ignorant of their condition." 

" Whatever my connections may be," said Elizabeth, 
" if your nephew does not object to them, they can be 
nothing to you." 

" Tell me once for all, are you engaged to him ? " 
Though Elizabeth would not, for the rnere purpose of 

obliging Lady Catherine, have answered this question; 
she could not but say, after a momenťs deliberation, 

"I am not." 
Lady Catherine seemed pleased. 
" And will you promise me, never to enter into such an 

engagement ? " 
" I will make no promise of the kind." 
'' Miss Bennet I am shocked and astonished. I expected 

to find a more reasonable young woman. But do not 
deceive yourself into a belief that I will ever recede. 

I 
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I shall not go away, till you have given me the assurance 
I require." 

" And I certainly never sball give it. I am not to be 
intimidated in to anything so wholly unreasonable. Y our 
ladyship wants Mr. Darcy to marry your daughter ; but 
would my giving you the wished-for promise, make their 
marriage at aU more probable ? Supposing him to be 
attached to me, would my refusing to accept his band, 
make him wish to bestow it on his cousin ? Allow me to 
say, Lady Catherine, that the arguments with which you 
have supported this extraordinary application, have been 
as frivolous as the application was ill-judged. You have 
widely mistaken my character, if you think I can be 
worked on by such persuasions as these. How far your 
nephew might approve of your interference in his affairs, 
I cannot tell ; but you have certainly no right to concern 
yoursclf in mine. I must beg, therefore, to be importuned 
no farther on thc subject." 

"Not so hasty, if you please. I have by no means 
done. To aU the objections I have already urged, I have 
still another to add. I am no stranger to the particulars 
of your youngest sister's infamous elopcment. I know 
it aU; that the young man's marrying her, was a patched
up business, at the expencc of your father and uncles. 
And is such a girl to be my nephew's sister? I s her hus band, 
is the sou of his late father's steward, to be his brothcr ? 
Heavcn and earth !-of what are you thinking? Are the 
shades of Pemberley to be thus polluted ? " 

" Y o u can now ha ve nothing farther to say," she resent
fully answered. " You have insulted me, in every possible 
method. I mu st beg to return to the house." 

And she rose as she spoke. Lady Catherine rose also, 
and they turned back. Her ladyship was highly in
censed. 

" Y ou ha ve no regard, then, for the honour and credit 
of.my nephew! Unfeeling, selfish girl! Do you not con
sider that a connection with you, must disgrace him in 
the eyes of everybody ? " 

"Lad.y 
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" Lady Catherine, I ha ve nothing farther to say. Y ou 
know my sentiments." 

" Y ou are then resolved to ha ve him ? " 
"I have said no such thing. I am only resolved to act 

in that manner, which will, in my own opinion, constitute 
my happiness, without reference to you, or to any person 
so wholly unconnected with me." 

" It is well. Y ou refuse, then, to oblige me. You refuse 
to obey the claims of duty, honour, and gratitude. You 
are determined to ruin him in the opinion of all his friends, 
and make him the contemp~ of the world." 

"Neither duty, nor honour, nor gratitude," replied 
Elizabeth, "ha ve any possible claim on me, in the present 
instance. No principle of either, would be violated by 
my marriage with Mr. Darcy. And with regard to the 
resentment of his family, or the indignation of .the world, 
if the former were excited by his marrying me, it would 
not give me one momenťs concern-and the world in 
general would ha ve too much sense to join in the scorn." 

" And this is your real opinion 1 This is your final 
resolve ! Very well. I sball now know how to act. Do 
not imagine, Miss Bennet, that your ambition will ever 
be gratified. I came to try you. I hoped to find you 
reasonable ; but depend upon it I will carry my point." 

Jn this manner Lady Catherine talked on, till they were 
at the door of the carriage, when turning hastily round, 
she added, 

"I take no leave of you, Miss Bennet. I send no com
pliments to your mother. Y ou deserve no such attention. 
I am most seriously displeased." 

Elizabeth made no answer; and without attempting 
to persuade her ladyship to return into the house, walked 
quietly into it herself. She heard the carriage drive away 
as she proceeded up stairs. Her mother impatiently met 
her at the door of the dressing-room, to ask why Lady 
Catherine would not come in again and rest herself. 

" She did not choose it, '· said her daughter, " she 
would go." 

"She 
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" She is a very fine-looking woman t and her calling 
here was prodigiously civil ! for she only came, I suppose, 
to tell us the Collinscs were well. She is on her road 
somewhere, I dare say, and so passing through Meryton, 
thought she might as well call on you. I suppose she had 
nothing particular to say to you, Lizzy ? " 

Elizabeth was forccd to give into a little falsehood 
here; for to acknowledge the substance of their conversa
tion was impossible. 

CHAP~ 
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CHAPTER XV. 

11IE discomposure of spirits, which this extraordinary 
visit threw Elizabeth into, could not be easily overcome ; 
nor could she for many hours, learn to think of it lcss 
than incessantly. Lady Cathcrinc it appcared, had 
actually taken the trouble of this journey from Rosings, 
for the sole purpose of breaking off her supposed engage
ment with Mr. Darcy. It was a rational scheme to be 
sure ! but from what the report of their engagcment could 
originate, Elizabeth was at a loss to imagine ; till she 
reco1lected that his being the intimate friend of Binglcy, 
and her being the sister of Jane, was enough, at a time 
when the expectation of one wedding, made every body 
eager for another, to supply the idea. She had not hersclf 
forgotten to feel that the marriage of her sister must bring 
them more frequently together. And her ncighhours at 
Lucas lodge, therefore, (for through their communication 
with the Collinses, the report she concluded had reached 
lady Catherine) had only set that down, as almost certain 
and immediate, which she had looked forward to as possible, 
at some future time. 

In revolving lady Catherine's exprcssions, however, she 
could not help feeling some uncasiness as to the possible 
consequence of her persisting in this interference. From 
what she had said of her resolution to prevent their 
marriage, it occurred to Elizabeth that she must meditate 
an application to her nephew ; and how he might take 
a similar representation of the evils attached to a con
nection with her, she dared not pronounce. She knew not 
the exact degree of his affection for his aunt, or his depen
dence on her judgment, but it was natural to suppose 
that he thought much hig!:ler of her ladyship than she 
could do ; and it was certain, that in enumerati~g t.he 
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miseries of a marriage with one, whose immediate connec
tions were so unequal to his own, his aunt would address 
him on his weakest side. With his notions of dignity, he 
would probably feel that the arguments, which to Eliza
beth had appeared weak and ridiculous, contained much 
good sense and solid reaso,ning. 

If he had been wavering before, as to what he should 
do, which had often seemed likely, the advice and intreaty 
of so near a relation might scttle every doubt, and deter
mine him at 0nce to be as happy, as dignity unblemished 
could make him. ln that case he would return no more. 
Lady Catherine might see him in her way through town; 
and his engagement to Bingley of coming again to Nether
field must givc way. 

" lf, therefore, an excuse for not keeping his promise, 
should come to hi s friend within a few days," she added, 
" I shall know how to understand it. I shall then give 
over evcry expectation, every wish of his constancy. If 
he is satisfied with only regretting me, when he might 
have obtained my affections and band, I sball soon cease 
to regret him at all." 

The surprise of the rest of the family, on hearing who 
their visitor had been, was very great ; but they obligingly 
satisfied it, with the same kind of supposition, which had 
appeased Mrs. Benneťs curiosity; and Elizabeth was 
spared from much teazing on the subject. 

Thc next morning, as she was going down stairs, she 
'vas met by her father, who came out of his library with 
a letter in his band. 

" I...izzy," said he, " I was going to look for you ; come 
into my room." 

She followed him thither; and her curiosity to know 
what he had to tell her, was heightened by the supposition 
of its being in some manner connected with the letter he 
held. It suddenly struck her that it might be from lady 
Catherine; and she anticipated with dismay all the 
consequent explanations. 

She . t 
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She followed her father to the fire place, and they both 
sat down. He then said, 

"I have received a letter this morning that has aston
ished me exceedingly. As it principally concerns yourself, 
you ought to know its contents. I did not know before, 
that I had two daughters on the brink of matrimony. Let 
me congratulate you, on a very important conquest." 

The colour now rushed into Elizabeth's cheeks in the 
instantaneous conviction of its being a letter from the 
nephew, instead of the aunt ; and she was undetermined 
whether most to be pleased that he explained himself at 
all, or offended that his letter was not rather addressed to 
herself; when her father continued, 

" Y ou look conscious. Y oung ladies ha ve great pene
tration in such matters as these ; but I think I may defy 
even your sagacity, to discover the name of your'admirer. 
This letter is from Mr. Collins." 

" From Mr. Collins ! and what can he have to say ? " 
"Something very much to the purpose of course. Hc 

begins with congratulations on the approaching nuptials 
of my eldest daughter, of which it seems he has been told, 
by some of the good-natured, gossiping Lucases. I sball 
not sport with your impatience, by reading what he says 
on that point. What relates to yourself, is as follows. 
"Having thus offered you the sincere congratulations of 
Mrs. Collins and myself on this happy event, let me now 
add a short hint on the subiect of another : of which 
we have been advertised by the same authority. Your 
daughter Elizabeth, it is presumed, will not long bear the 
name of Bennet, after her elder sister has resigned it. 
and the chosen partner of her fate, may be reasonably 
looked up to, as one of the most illustrious personages 
in this land." 

" Can you possibly guess, Lizzy, who is meant by 
this ? " " This young gentleman is blessed in a peculiar 
way, with every thing the heart of mortal can most 
desire,-splendid property, noble kindred, and extensive 
patronage. Y et in spíte of all these temptations, let me 

warn 
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warn my cousin Elizabeth, and yourself, of what evils you 
may incur, by a precipitate closure with this gentleman's 
proposals, which, of course, you will be inclined to take 
immediate advantage of." 

" Have you any idea, Lizzy, who this gentleman is ? 
But now it comes out." 

"My motive for cautioning you, is as follows. We have 
reason to imagine that his aunt, lady Catherine de Bourgh, 
does not look on the match with a friendly eye." 

"Mr. Darcy, you see, is the man! Now, Lizzy, I think 
I have surprised you. Could he, or the Lucases, have 
pitched on any man~ within the circle of our acquaintance, 
whose name would have given the lie more effectually to 
what they related ? Mr. Darcy, who never looks at any 
woman but to see a blemish, and who probably never 
looked at you in his life ! It is admirable ! " 
· Elizabeth tried to join in her father's pleasantry, but 

could only force one most reluctant smile. Never had his 
wit been directed in a manner so little agreeable to her. 

" Are you not diverted ? " 
"Oh! yes. Pray read on." 
" After mentioning the likelihood of this marriage to 

her ladyship last night, she immediately, with her usual 
condescension, expressed what she felt on the occasion; 
when it became appar-ent, that on the score of some family 
objections on the part of my cousin, she would never give 
her ccnsent to what she termed so disgraceful a match. 
I thought it my duty to give the speediest intelligence of 
this to my cousin, that she and her noble admirer may be 
aware of what they are about, and not run hastily into 
a marriage which has not been pro perly sanctioned." 
"Mr. Collins moreover adds," "I am truly rejoiced that 
my cousin Lydia's sad business has been so well hushed 
up, and am only concerned that their living together 
before the marriage took place, should be so generally 
known. I must not, however, neglect the duties of my 
station, or refrain from declaring my amazement, at 
hearing that you received the young couple into your 

house 
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house as soon as they were married. lt was an encourage
inent of vice ; and had I been the rector of Longbourn, 
I should very strenuously ha ve opposcd it. Y ou ought 
certainly to forgive them as a christian, but never to 
admit them in your sight, or al1ow their names to be 
mentioned in your hearing." " That is his notion of 
christian forgiveness ! The rest of his letter is only about 
his dear Charlotte's situation, and his expectation of a 
young olive-branch. But, Lizzy, you look as if you did 
not enjoy it. You are not going to be Missish, I hopc, 
and pretend to be affronted at au idle report. For what 
do we live, but to make sport for our neighbours, and 
laugh at them in our turn ? " 

" Oh ! " cried Elizabeth, " I am excessively diverted. 
But it is so strange ! " 

" Y es-that is what makes it amusing. Had they fixed 
on any other man it would have been nothing; but his 
perfect indifference, and your pointed dislike, make it so 
delightfully absurd ! Much as I abominate writing, I would 
not give up Mr. Collins's correspondence for any con
sideration. Nay, when I read a Ietter of his, I cannot 
help giving him the preference even over Wickham, much 
asI value the impudence and hypocrisy of my son-in-law. 
And pray, Lizzy, what said Lady Catherine about this 
report ? Did she call to refuse her consent ? " 

To this question his daughter replied only with a laugh ; 
and as it had been asked without the least suspicion, she 
was not distressed by his repeating it. Elizabeth had 
never been more at a loss to make her feelings appear 
what they were not. It was necessary to laugh, when 
she would rather have cried. Her father had most cruelly 
mortified her, by what he said of Mr. Darcy's indifference, 
and she could do nothing but wonder at such a want of 
penetration, or fear that perhaps, instead of his seeing 
too little, she might have fancied too much. 
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CHAPTER XVI. 

lNSTEAD of receiving any such letter of excuse from his 
friend, as Elizabeth half expected Mr. Bingley to do, he 
was able to bring Darcy with bim to Longbourn before 
many days had passed after Lady Catherine's visit. The 
gentlemen arrived early; and, before Mrs. Bennet had 
time to tell him of their having seen his aunt, of which 
her daughter sat in momentary dread, Bingley, who 
wanted to be alone with Jane, proposed their all walking 
out. It was agreed to. Mrs. Bennet was not in the habit 
of walking, Mary could never spare time, but the remaining 
five set off togcther. Bingley and Jane, however, soon 
allowed the others to outstrip them. They lagged behind, 
while Elizabeth, Kitty, and Darcy, were to entertain each 
other. Very littlc was said by either ; Kitty was too 
much afraid of him to talk ; Elizabeth was secretly 
forming a desperate resolution ; and pcrhaps he might be 
doing the same. 

They walked towards the Lucascs, because Kitty wished 
to call upon Maria; and as Elizabeth saw no occasion 
for making it a general concern, whcn Kitty left them, she 
went boldly on with him alone. Now was the moment 
for her resolution to be executed, and, while her courage 
was high, she immediately said, 

"Mr. Darcy, I am a very selfish creature; and, for the 
sake of giving relief to my own feelings, care not how 
much I may be wounding your's. I can no Ionger help 
thanking you for your unexampled kindness to my poor 
sister. Evcr since I have known it, I have been most 
anxious to acknowledge to you how gratefully I feel it. 
Were it known to the rest of my family, I should not have 
merely my own gratitude to express." 

" I am sorry, exceedingly sorry," replied Darcy, in 
a tone of surprise and emotion, "that you have ever 
been informed of what may, in a mistaken light, have 

given 
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J~ vš-eobecně uznávanou. pravdou, že svobodný 
muž, když má pěkné peníze, musí zatoužit po že
nitbě . 
. '. ·Af. má o .této věci takový muž, když se pojednou 
~bje~í v ~~vém prostředí, jakékoliv názory, uve- · 
dená pravda .vězí tak hluboko v mysli okolních ro
din, .že je hned -považován za zákonný majetek té 
iCon~ j~iich dc~ry.-

1 " • ~ • • • • ~- ' • )" \ s . ; . 

; .. MiW ~ennete", řekla jednoho dne paní Benne-
tová, "slyšel jsi už, že Netherfield Park byl konečně 
pron~jap" 

-.: .P,.ar1;,Bennet odpověděl; že neslyšel. 
.i .,;Alel_ doopravdy je· pronajat, protože paní Lon
gová tamibyla.a vyprávěla mi o tom". 
. Pan Bennef na to nic. ~ 
:"Nechceš vědět, kdo si jej vzal?" otázala se jeho 

žena -netrpělivě. 
· .. ·"Když· si-myslíš,· že mí to musíš říci, nemám nic 
proti tomu". To už bylo jako· vyzvání. 

"Tak:tedy, můj. milý, abys věděl, paní Longová 
povídala, že Netherfield byl pronajat nějakému bo;_ 
hatému .mladému•'Pánu ze severní Anglie; přijel 
tam\ kočárem se čtyřspřežím, aby si místo prohlédl, 
a byl jím tak nadšen, že se hned s panem Norrisem 
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dohodl; nastěhuje se tam př~d sv. Mich~~~~yi<~~;již,:~ .:,". 
ke konci příštího týdne tam přiie~:Iou 'někteřflidé ·•· 
z jeho služebnictva, aby dali. dům do pořádku." 

"Jak se jmenuje 7" 
"Bingley." 
"Je_ ženatý l}epg s_vqbog~ý].:~ ... : .•. ~ ···~"· "' __,_ _______ _ : 
"Tof se rozumí, ~e·svobodný. Svobodný a boha

tý. Má. důchod čtyři nebo pěf tisíc liber ročně. To 
' '· '· · · · · · · '.,. ·~,- ·•· íl::"l~"P>''.ri>v ··, '· by bylo něcq pro'·naše'děvčatq.:"'.:.0 

.'J. ' • •••• •• : • "· 

~.Co 'ta sUm 'inájílspoleGného:?·~·- :.n úlí' \"1'-'3 '; -.> ;:w 
. "f:Jilý Benn~te~ jak můžeš. "-~Ý,i; ~akpyý prqti~el'i . 
Přece! ·víš; ;_ž~ · ~v~u~~,f~~~~~~~t~s.~~ii~kt~?tí·g~RP}Jl>a_. 
něho vdát:"·'·' ... ,,,_dt·l; p,J 1,r.w1<1 fll~)V~n:."(i.ft~tf.h. 
·(' 'Má'•ómy. sl 'se' fády' _if~ÝaÍe; -~scidif?t~V 6b:v.J:;1q &~~~~n 

, ' • > .. ' O! • •L ~ 

· .. :,; ,;úmvsi!: J~Ido··'rnl1ž,eš 1t~k 1:říci?::: Al.eíJe'yé.Ií!ii n~:. 
'.' dobné pravdě, že s~ ~móŽe do někff.',!~· .;k'rii;h{-1; 

Iovat· Musíš hoL jítin~všfívit,Lhriec.l~~al\;-:-:::>e-•; 
· .._ ...... T,, i t ... ) ~)··(·•:} :-.i.-;·~.!l~!·..;.~r\"4-v:.iA 
)evt-•~ •/• t •. í! .f,!,o;.\ ,T tJiJ"I!..:••.,.I.•,i'~l; 
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uj-přece na naše dcery, vzpomeň si, 
pro některou z nich partie. Sir 

\vv,uu4 ... ~Lucas s lady Lucasovou jej půjdou rozhod-
w~~n'ěanavštívit,' :,již proto, . že vždy navštěvují nové 

. ·Musíš tal<é, protože h:dybys fo neudělal, 
~i3;.')nemQtllY=bychom je·navštívit my." 

~Jsi příliš mnoho starostí. Řekl bych, že 
'~- ;!'-

pan:.:Bingley bude velmi rád, když vás uvidí. Pošlu 
mu.rpo vás ·pár řádek a ujistím jej v nich, že má můj 
úplný, .soúhlas, aby se .oženil s některou z našich 
děvčat.· Vlastně ·bych mu však měl doporučit 
Lizzy.";,· · 

:;,jen,' prosím fě, nedělej nic takového: lizzy není 
ani 'o. trochu.lepší než ostatní. Rozhodně není ani 
z poloviny tak hezká jako Jane, ani z poloviny tak 

:veselá jako Lydie. Ty jí ovšem vždycky na~ 

držuješ." · 
"ládná ·opravdu nestojí za to, abych je nějak 

zvláš(doporučoval; všechny jsou hloupé a nic ne
umějí' stejně jako ostatní dívky. Ale Lizzy je roz~ 
hodně bystřejší než její sestry." 
· ;~;;Ale,u Benneie,. jak můžeš tak zlehčovat své 
vlastní děfi7iTobě to dělá radost,l<dyž mne můžeš 
zlobii;Nemáš vůbec slitování s mými nervy." 
. ;;;,Moje milá,c. ty se mýlíš, mám naopak veliký 
ohled;na·tvé nervy. jsou mými starými přáteli. Sly~ 
šéHsem fě'o·nich stále mluvit po celých posledních 

, dvacet let." ' 
"Ach, fy nevíš; jak s nimi zkusím." 

~ "Doufám však,. že to všechno přečkáš a že se 
dožiješ,.foho, :že jsem přijede ještě mnoho mladíků 
se čtyřmi tisíci ročně.'' 
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"Kdyby jich sem přijelo třeba dvacet, nám to ne~ 
bude stejně nic platné, protože fy žádného ne~ 
budeš chtít navštívit." 

"Jen se na mne spolehni, drahá, i když jich bude 
doopravdy dvacet, navštívím je všechny." 

Pan Bennet byl už takovou zvláštní směsí rych~ 
lých nápadů, sarkastického humoru, zdrženlivosti 
a rozmaru, že jeho žena se v něm nevyznala ani po 
třiadvacetiletém manželství. Zato vyznati se v ní 
bylo již méně obtížné. Byla ženou nevalné inteli~ 
gence, nebyla příliš chápavá a neměla pevnou 
povahu. Když byla :S něčím nespokojená, měla 
představu, že je nerv·osní. Za svůj .životní úkol po~ 
važovala provdat své· <:Icery. Její jedinou radostí 
byly návštěvy a novinky. 

2 

Pan Bennet byl mezi prvními, kteří pana Bin
gleye navštívili, i když až do posledka tvrdil své 
ženě, že jej nenavštíví. A ještě večer toho dne, kdy 
vykonal svou návštěvu, své ženě o tom stále nic 
neřílml. Sdělil jí to takto: podíval se na svou dru~ 
hou dceru, jak si zdobí klobouk; a náhle jí řekl: 

"Doufám, že se panu Bingleyovi budeš líbit, 
Lizzy." · 

"Nebudeme bohužel nic vědět, co se panu Bin
gleyovi líbí," prohodila mrzutě její matka, ;,protože 
jej vi1bec nenavšfívíme," 
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"Ale nezapomínej, maminko," řekla Elisa, že se 
" s ním setkáme ve společnosti a že paní Longová 

slíbila, že nás představí." 
"já si nemyslím, že paní Longová udělá něco 

podobného. Má své dvě vlastní neteře. je fo so
becká, pokrytecká osoba a nemám o ní valného 
mínění." 

"já také ne," řekl pan Bennef, ,,a proto JSem 
rád, že nebudete muset čekat, aby vám po
sloužila." 

Paní Bennefová nechtěla na to ani nic odpo
vědět. Pak fo však nemohla vydržet a začala jed
nu ze svých dcer plísnit. 

"Propánaboha, Kifty, nekašli pořád. Měj slito
vání s mými nervy. Ani nevíš, jak mi je drásáš." 

"Kitfy opravdu nezná míry ve svém kašlání," 
prohodil otec, "vždy s ním přichází nevhod." 

,,Nekašlu pro zábavu", odpověděla vzdorovitě 
Kifty. "Kdy bude ten tvůj příští ples, Lizzy7" 

"Od zítřka za čtrnáct dní." 
"Ano, ano", vmísila se matka, "a paní Longová 

s·e vrátí až teprve den před plesem. Nebude nás 
tedy moci představit, protože sama se s ním ještě 
nebude znát." .. 

"Pak, moje milá, budeš proti své přítelkyni ve 
výhodě a představíš jí pana Bingleye ty sama." 

"To je, Bennefe, nemožne1 vždyf se s ním vůbec 
neznám. jak mě můžeš tak zlobit?" 

"Všechna čest tvé zdrženlivosti. čtrnáctidenní 
známost ovšem mnoho neznamená. Za čtrnáct dní 
ovšem · nelze poznat, jaký je kdo člověk. Nu, ale 
když to neuděláme my, udělá to někdo jiný, a ko-
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nečně paní Langová a její dvě neteře musí také 
míti možnost, aby zkusily své štěstí. Když tedy. o fu 
službu bude stát a když fy ji sama nechceš proká
zat, vezmu to sám na sebe." 

· Děvčata upřela na otce své zraky. Paní Benne
fová na to jen bručela -

"Jaké jsou fo zas nesmysly." 
"Jak fo můžeš tvrdit s takovou určitostí?" pravil 

pan Bennet. "Společenskému představení a tornu, 
že o ně někdo stojí, říkáš nesmysly? V tom s tebou 
nesouhlasím. Co tomu říkáš ty •. Mary?. Tys'přece 
mladá dáma hlubokýqh· úvah; přečetla jsi; hodně 
knih a děláš si z nich výpisky." . . . 

Mary chtěla říci něco .hodně chytrého,' ale nic jí 
nenapadalo. 

"Než si Mary srovná. své myšlenky", pokničoval, 
· "vraťme se I< pami'·BingÚ~yovi'~. '· · : ~ · 

"Už mám dost. toho pana .:Bingleye~·.:nakvašeně 
pronesla jeho žena. · '· ; , :': · ; : 

"To nerad slyším; ale proč · jsi' mi· fo ··neřekla 
dříve? Kdybych fo byJ věděl dnes ráno,:·jisfě bych 
se byl k němu nevypravil. T o• je škoda .. Ale když 
již jsem svou návštěvu vykonal, nemůžeme· se mu 
vyhýbat a musíme ~e s ním seznámit."' ; ·. · 

Dámy zůstaly užaslé, jak si-to .fakbpřál. .Nejvíce 
ze všech ovšem paní Bennetová .. l{dyž v~akpřešlo 
první rozjaření nad touto zprávou, začala Jvrdit, že 
věděla, jak to dopadne. · : 

• Ale to je od tebe' velmi hezké;,milý",Bennefe. 
' ' 

Já jsem však věděla, ~e ·tě. 'nakonec ·.přemluvím. 
Vím, že máš své dcery příliš rád, abys.· propásl 
takovou příležitost. Opravdu, mám '.velikou ra~ 
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dost. A,byl fo vskutku podařený žertík, žes tam šel 
dnes ráno a že nám o tom říkáš teprve teď." 
"Teď si můžeš, Kilty, lmšlat, jak chceš", řekl pan 

Bennet a znechucen dívol<ýrn nadšením své ženy, 
opustil místnost. 

"Máte to; děvčafu, ale výborného tatíka", prohló
sila paní Bennetová, když se za ním zavřely dveře. 
"Opravdu nevím,. jak se mu odvděčíte za jeho do~ 
brotu. Pro nás už to není tal< příjemné, abychom 
navazovali nové známosti každý den. Ale pro vás 
uděláme všechno. Lydie, děvče, třebaže jsi nej~ 
mladší, sázím se, že pan Bingley o příštím plese 
bude s tebou tančit." 

,.0 to nemám žádné strachy", odpověděla sebe~ 
vědomě Lydie. "Jsem sice nejmladší, ale jsem 
nejv_~fší." 

Zbytek večera byl pak stráven dohadovóním, 
kdy asi pan Bingley oplatí okovu nóvštěvu a kdy 
jej pozvou, aby přišel na oběd. 

3 

Af se všuk paní Bennefová a jejích pět dcer na
máhaly· ja,l<koli, n~mohly z ofce vymámit uspokojí~ 
vou odpověď, jak vlastně pan Bingley vypadá. Za
útočily na něho všemi prostředky: přímými otáz~ 
kami, vyslovenými dohady a různými narážkami . 
Dovedl se však všemu ubránit. Nakoncc se musily 
spokojit informací z druhé ruky, !derou jim dula 
lady Lucasová. Její zpráva dopadla velmi příznivě. 
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Sir William je prý jím nadšen. Je ještě mladý, .báječ
ně hezký, neobyčejně vlídný a dokonce .prý sám 
nadhodil, že přijde na příští ples s větší společ
ností. Nic si nebylo lze představit lepšího. Byl-li 
milovníkem tance, to už pak chyběl jen krů
ček k tomu, aby se zamiloval. A v srdci paní Ben
neiové vzrostly rázem velmi smělé naděje. 

"Jestli se toho dočkám, aby se jedno z děvčat 
vdalo do Netherfieldu", pravila ·paní Bennetová 
svému muži, "pak už si víc nebudu přát." 

Za několik dní potom pan Bingley oplatí! panu 
Bennetovi návštěvu a seděl. s ním asi deset- minut 
v knihovně. Měl naďěji, že mu · bude: dopřáno 
spatřit mladé dámy, o jejichž kráse již. tolik ~lyšel. 
Ale spatřil jen jejich ofce. Dámy však byly na tom 
lépe, protože měly výhodu. Mohly si ho pro
hlédnout z hořejšího okna, jak ujížděl v modrém 
kabátě na černém koni. 

Brzy potom bylo odeslánO pozvání ·k obědu. 
A paní Bennetová j)ž snula plány k uspořádání 

chodů oběda, které by ukázaly její hospodyňské 
umění v nejlepším svěfie. Ale pak přišla odpověd', 
která všechno odložila. Pan Bingley byl nucen dru
hého dne odjet do města, a proto nemohl přijmouti 
jejich laskavé pozvání. Paní Benpetová byla úplně 
zmatena. Nedovedla si představit,· jakou záležitost 
by mohl míti v městě, když sotva do Hertfordshiru 
přijel a začala již míti obavy, že pan Bingley pře
létává s jednoho místa na druhé a že se v. Nefher..: 
fieldu ani vážně neusadL Lady Lucasová její obavy 
poněkud rozptýlila, vyslovivši dohad; že· asi: jel do 
Londýna pro onu velkou společnost, s kterou se 
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chce objevit na plese. Pak přišla zpráva, že při

veze na ples dvanáct dam a sedm pánů. Děvčata 
vyslovovala mrzutě své názory o tom, že přiveze 
s sebou příliš mnoho mladých dam. Byly však 
uklidněny,· když se den před plesem doslechly, že 
z Londýna přivezl s sebou jen šest návštěvníků, 
pět sester a jednu sestřenici. Když však celá spo
lečnosfpřišla na ples, ukázalo se, že se skládá jen 
z pěti osob: z pana Bingleye, jeho dvou sester, 
manžela starší sestry a ještě z jednoho mladého 
muže. 

Pan Bingley vypadal dobře a jako gentleman. 
Měl příjemné chování- a hladké, neafektované způ
soby. Jeho sestry byly hezké a měly ráznou po
vahu. jeho švagr, pan Hurst, vypadal též jako 
gentleman. Ale přítel pana Bingleye, pan . Darcy, 

" brzy upoutal pozornost celého sálu svou pěknou, 
.s. • vysokou postavou, hezkými rysy a vzneš.eným 

vzezřením .. K tomu v pěti minutách po příchodu 
celé společnosti začala obíhat zpráva, že jeho 
roční důchod činí deset tisíc liber. Pánové o něm 
tvrdili, že je to hezký člověk, a dámy prohlašovaly, 
že je mnohem hezčí než pan Bingley. Asi do polo
viny večírku všichni na něho hleděli s obdivem, až 
pak jeho způsoby vyvolaly nelibost, takže rázem 
ztratil svou počáteční popularitu. Lidé objevili, že 
byl příliš hrdý, že se cítí povznesen nad svou spo
lečnost a že se mu jeho okolí nezamlouvá. A ani 
jeho' panství v Derbyshiru již nemohlo zachránit 
před. zjištěním, že má nepřístupné, nepříjemné 

chování a že ho v tom směru vůbec ani není možno 
srovnávat s jeho přítelem. 
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ním a zdvořilostí paní Philipsové. Prohlásil, že 
kromě lady Catherine a její dcery ·~eviděl.dosud 
elegantnější ženy. Přijala· jej, nejen: :slkrajpí! zdvoři
lostí, ale. dokonce jej ,i pozvala .na. zítřejší 1Nečírek, 
ačkoliv jej dosud neznala. Něco, bylo možno: ovšem 
přičíst příbuzenství, ale jisté je, že V· celém;svém ži
votě se nesetkal s.fakovou pozorností jako :u ní. ' 
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Ježto nikdo nemě·r. vůbec · ná~J~ife!< proti tomu, 
aby šla děvčata k tetě: Výčitky svědomí pana Col
linse byly zdolány; že~totiž na jeden' večeropouští 
pana a paní Bennetovy, (dopravil' kočár jej a jeho 
pět sestřenic ve: . vhodnou hodinu' do · Mery
tonuJ. Dívky byly velice·potěšeny, když se hned po 
svému · příchódu :~·do · salon'u '.' do~ěděly,ri · :ž.e. 'pan 
Wickham přijal· pozvání P •strýcovo i a(. že' je iiž 
v domě~ ··; ~- .. :.~ · ,.~;.::) · ;(~<'·:~- :-,h~ .. -~ .. q:·:-~: -··-:;··. 

. . . . . '· ' 
Když · iim byla 'sdělena' 'tato' zpráva·'·a' 1 když' byli 

všichni usazeni, mohl se ··pan' CÓllin'si·~ poh'odlně 
rozhlíl.et a obdivovat rozloze salonu i·nábytkÚ a na
konec vyslovil názor, že· by :'málem' myslil, 'že je 
v malé letní jídelně v Rosingu~ Toto srovnání nevy
volalo v prvé chvíli žádnou',;vděčnost:.• Když ·se 
potom paní Philipsová od něho·:dověděla, ·čím Ro
sing vlastně je a kdo je jeho majitelem· a když pak 
vyslechla popis jednoho ze salonů lady ·catherine, 
dověděla se, že jen krb má cenu' osm set liber.' 
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Uvědomila si sílu oné poldony a nebyla by se í1ni 
urazila, \{dyby srovnal její salon s obydlím domov-

níka v Rosingu. 
Byl tak blaženě zabrán do popisování velko-

leposti lady Catherine a jejího zámlm s maličl,ými 
odbočkami chvály, věnovanými vlastnímu skrom
nému obydlí a opravám, lderé v něm učinil, až do 
příchodu pánů. V paní Philipsové našel pozornou 
posluchačku o. jeho váha u ní zutím vzrostla tím, 
co od něho slyšelo.. To.ké si hned umínilo., že to vše 
dá do oběhu v sousedství, jo.l<Inile jen bude moci. 
Dívkám, ldť..ré nemohly naslouclml svému brat
ranci a kieré si jen přály, aby bylo v místnosti ně
jaké piano o. které mohly no. římse lubu porovná
vat porcelán s různými no.podobenino.mí porcelánu 
unich-aomc;,pfip~do.lo čekání velmi dlouhé. Koneč
ně však páni přišli. 

Když pan Wickham vešel do pokoje, cítila Elisa, 
že když jej po prvé spo.třilo., nedívalo. se opro.vdu 
na n~~o s nerozumným obdivem a rovněž tak na 
něho nevzpomíno.la. Důstojníci miličního pluku 

'"byli 'všeobecně slušnými genilemany a k tomu 
ještě přítomní patřili mezi nejlepší. 

Pan Wicl{ham však vynikal vysoko no.d všechny 
svou osobností, chováním, chůzí, jo.ko ony so.my 
opět vyniko.ly nad širokolícím, obhroublým strýcem 
Philipsem, který páchl vínem. 

Pan Wickham byl šfastný muž, no. lderého se 
ihned obrátily všechny žensl{é oči a Elisa bylo. 
šfastná dívka, k níž si nakonec usedl. Příjemný způ
sob, jímž se ihned pustil do hovoru, i když 
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moci být šfasfna jako fy. Jen mne nech, af se na
máhám sama! Možná, že budu mít štěstí a že se mi 
časem podaří najít nějakého druhého pana 
Collinse." 

Zpráva o této události v rodině longbournské 
nemohla ovšem zůstat utajena. Paní Bennetová ji 
zašeptla paní Philipsové a fa bez jakéhokoli dovo
lování učinila totéž ve svém sousedství v Meryfonu. 

O Bennetových se začalo říkat, že jsou nejšťast
nější rodinou, ačkoli se ještě před několika týdny, 
když utekla Lydia, všeobecně tvrdilo, že je to 
rodina vysloveně smolařská. , 
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Ldnoho rána, asi týden po Bingleyově zasnou
r;;ní s Jane, kdy ženské příslušnice rodiny seděly 
pohromadě v jídelně, byla jejich pozornost pojed
nou obrácena hlukem kočáru k oknu. Zjistily, že fo 
byl kočár, tažený čtyřspřežím, který právě vjížděl 
ke dvoru. Bylo ještě příliš brzy na návštěvy a 
ekvipáž se nepodobala žádnému kočáru z okolí. 

Protože však bylo jasno, že někdo přichází na 
návštěvu, Bingley okamžitě přemluvil Jane, aby se 
zachránili před tímto vetřelcem a aby se uchýlili 
do parčíku mezi keře. Když se vzdálili a zbývající 
tři s nezdarem hádali, kdo by to asi mohl být, dveře 
se otevřely a v nich se objevila návštěvnice. Byla 
fo lady Catherine de Bourgh. 
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Všichni se přirozeně připravovali na překvapení. 
Ale foto překvapení bylo větší než očekávali. 
ještě více než paní Bennefová a Kilty, které ji ne~ 
znaly, byla překvapena Elisa. 

Její Milost vstoupila do pokoje velmi nevlídně, 
ani neodpověděla na Elisin pozdrav a jen lehce 
kývla hlavou a beze slova si sedla. Elisa uvedla 
své mafce jméno návštěvnice, ačkoli nebyla požá~ 
dána, aby provedla představení. 

Paní Bennetová, velmi užaslá, ale při tom poli
chocená, že má tak významného hosta, přijala ji 
s krajní zdvořilostí. Když seděly chvílí mlčlw, 
obrátila se nevlídně k Elise. 

"Doufám, že se máte, slečno Bennetová, dobře. 
Tato dáma, jak soudím, je vaše matka." 

,,A fato je asi jedna z vašich sester." 
,,Ano, madame", řekla paní Bennetová, potě

šena, že může mluvit s lady Catherine. "je to jedna 
z dvou nejmladších dcer. Nejmladší se nedávno 
vdala. Má nejstarší je někde v parl<u s mladým 
mužem, který se, jak věřÍm, brzy stane členem 

rodiny." 
"Máte tu velmi malý park", odpověděla lady 

Catherine po krátkém mlčení. 
"je jistě malý proti Rosings,'lady, ale ujišfuji vás, 

že je o mnoho větší než park Williama Lucase." 
"Tento pokoj je jistě velmi nevhodný, aby se 

v něm sedělo v létě odpoledne. Všechna okna jsou 

na západ." 
Paní Bennefová ji ujistila, že zde r:úkdy po obědě 

nesedává, a dodala: 
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"Mohu se zeptat Vaší Milosti, zdali se mají pán 
a paní Collinsovi dobře?" 

"Ano, velmi dobře, viděla jsem je včera." 
Elisa nyní očekávala, že jí odevzdá dopis od 

Charlotty. To mohla býti jediná záminka k její 
návštěvě. Ale nestalo se tak, a proto byla stále 
úžaslejší. 

Paní Bennefová ji velmi zdvořile požádala, aby 
si vzala nějaké občerstvení. Ale lady Cafherine 
velmi důrazně a málo zdvořile odmítla cokoli při
jmout a pak povstávajíc řekla Elise: 
"Slečno Bennetová, zdálo se mi,- že jsem mezi 

houštinou vašeho parku zahlédla pěkné místo. 
Ráda bych si je prohlédla, jestliže mne laskavě do
provodíte." 

"Jdi, drahoušku", volala matka, "ukaž Její Milosti 
také jiné místo. Myslím, že se jí bude · líbit 
hermitage." 

Elisa poslechla, a zaskočivši si pro svůj sluneč
ník, doprovázela vznešeného hosta se schodů 
dolů. Lady Catherine při tom otevřela dveře do jí
delny a salonu a prohlásila po krátké prohlídce, 
že fo jsou slušné pokoje, a pokračovala v chůzi. 
Kočár čekal přede dveřmi a Elisa uviděla, že je 

v něm také komorn_á. Pokračovaly mlčky v pro
cházce po cestičce, která vedla k místu, kde byla 
křoviska. Elisa byla rozhodnuta, že se nebude 
snažit o nějakou konversaci s ženou, která byla 
nyní více než kdy jindy zpupná a nepříjemná. 

"Jak jsem si někdy mohla myslit, že se podobá 
svému synovci?" říkala si v duchu, když si ji 
prohlížela. 
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Jakmile vstoupily mezi křoviska, lady Catherine 
začala takto: 

"Jistě jste uhodla, slečno Bennefová, účel mé 
cesty. jistě vám fo prozradilo vaše srdce a vaše 
svědomí, proč jsem přijela." 

Elisa na ni pohlédla s nelíčeným podivem. 
"Opravdu, madame, fo se mýlíte. Nemohla jsem si 
dosud vysvětlit čest, že vás zde vidíme." 
"Slečno Bennefová", pokračovala lady Cathe

rine hněvivě. "Měla byste již vědět, že si se mnou 
nesmí nikdo zahrávat. Všude jsem slynula upřím
nou a otevřenou povahou, a ani v tomto případě se 
od této zásady neuchýlím. Před dvěma dny se ke 
mně donesla zpráva, která mne neobyčejně po
bouřila. Bylo mi řečeno, že se vaše sestra bude 
velmi výhodně vdávat a že i vy, slečno Elso Benne
tová, se budete pravděpodobně brzy vdávat za 
mého synovce pana Darcyho. Ačkoli vím, že je to 
jistě nesfoudná lež, ačkoli jej nechci urážet pode
zřením, že by měl takový úmysl, rozhodla jsem se, 
že se sem ihned rozjedu, abych vám projevila své 
smýšlení." 

"Když si myslíte, že je fo iak nemožné", odpo
věděla Elisa, celá rozpálená údivem a opovržením, 
"divím se, že jste se sem namáhala. Co fím za
mýšlíte?" 

"Přijela jsem, abych vás okamžitě požádala, 
abyste se postarala, aby fato zpráva byla vy
vrácena." 

"To, že jste sem přijela do Longbournu a navští
víla naši rodinu", řekla Elisa chladně, ,,fyfo zprávy 
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jen potvrdí~ jestliže fofiž takové zprávy skutečně 
existují." 

"jestliže! - Tvrdíte tedy~ že o ničem nevíte? 
Nebyla tato zpráva záměrně dána do oběhu právě 
vámi? Nevífe~ že ta zpráva všude obíhá?" 

"Nikdy jsem o ní neslyšela." 
"A mužete prohlásit~ že tato zpráva nemá také 

žádného podkladu 7 
"Nechci se chlubit~ že jsem stejně otevřená, jako 

Vaše Milost. Tázat se mužete na vše, ale já odpo~ 
vím jen na fo, co budu chtít." 

;,To je nesnesitelné, slečno Bennefová. Nalé~ 
hám, abyste mi odpověděla. Učinil vám muj syna~ 
vec nabídku k sňatku 7" · 

"Vaše Milost prohlásila sama, že něco podob~ 
ného je nemožné." 
"Mělo by fo být a musí to být, pokud bude mít 

špetku rozumu. Ale vaše pletichy a svody jej v jeho 
okamžitém zaujetí patrně přivedly k tomu, že se 
zapomněl, čím je povinen své rodině a sobě. Vy 
jste jej svedla." 

"jestliže jsem tak učinila, budu poslední, která 
se k tomu přiznám." 
"Slečno Bennetová, víte, kdo jsem já 7 Já nejsem 

zvyklá, aby se, se mnou takhle hovořilo. jsem 
téměř jedinou příbuznou, kterou má na světě, a 
mám právo se starat o jeho zájmy." 

"Nejsfe však oprávněna se starat o moje zájmy. 
A vaše chování mne nepřinutí k tomu, abych se 
vyslovila blíže." 

"Abyste mi dobře rozuměla, ten sňatek, na 
který si snad děláte naděje, se nemi'tže nikdy 

410 

uskutečnit .. Pan Darcy je zasnouben s mou dcerou. 
Co tomu říkáte?" 

"Jedině foto: jesiliže je tomu tak, to přece ještě 
není duvod, aby nemohl učinit nabídku mně." 

Lady Catherine na chvíli zaváhala. 
"T oio zasnoubení je zvláštního druhu. Od dětství 

byli sobě určeni. Bylo fo přání jeho matky a také 
mé. Umluvily jsme se na tom, když byly děti ještě 
v kolébce. A nyní, kdy by fato přání měla být usku~ 
tečněna jejich sňatkem, měla by být přelmžena 
děvčetem nižšího puvodu, bez jakéhokoli významu 
ve světě a z rodiny, která nemá žádných význač~ 
nějších vztahu? Nemáte vubec ohled k přání jeho 
přátel? Na jeho vlastně již hotové zasnoubení se 
slečnou de Bourgh7 Což nemáte žádný smysl pro 
to, co se patří a sluší? Neslyšela jste, že byl pro ni 
určen již od své kolébky?" 

"Ano a slyšela jsem to již dříve. Ale co je mi do 
toho 7 jestliže ne ní proti mému sňatku jiné pře
kážky než fato, tu mne od něho jistě neodvrátí sdě~ 
lení, že si jeho matka a teta přály, aby si vzal 
slečnu de Bourgh. Když jste se smluvily na tomto 
sňatku, učinily jste, co jste mohly. Jestliže pan 
Darcy: ani vlastním závazkem, ani svou zálibou se 
necítí ·zavázán vi'tči své sestřenici, proč by si ne
vybral nějakou jinou nevěstu? Kdyby si vybral mne, 
proč bych jej neměla přijmout?" 

"Protože to zakazuje čest, slušnost, chyfros:l:, a 
dokonce i váš zájem. Ano, slečno Bennefová, váš 
vlastní zájem. Neočekávejte, že by si vás jeho ro
dina nebo přátelé pak všímaly, kdybyste jednala . 
svévolně proti přání všech. Budete ostře luitiso-
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vána, pomlouvána, budou vámi pohrdat při každém 
styku s vámi. Vaše vdavky by byly pro vás hoto
vým neštěstím. Vaše jméno by námi nebylo nikdy 
vyslovováno. 

"To je ovšem velké neštěstí", odpověděla Elisa, 
"ale být ženou pana Darcyho jistě poskytne jeho 
vyvolené takový zdroj štěstí, spojený s jeho posta
vením, že by konec konců ani nemusila všech 
věcí, které jste uvedla, litovat." 

"Vy jste ale zatvrzelá, paličatá dívka. Nesfydíte 
se? Tak se mi odvděčujete za mé pozornosti vůči 
vám na jaře? - Posad'me se! Musíte si přece 
uvědomit, slečno Bennefová, že jsem sem přijela 
s pevným úmyslem provést všechna svá roz
hodnutí. Od toho se nedám odradit. Nejsem zvyklá 
se podrobovat rozmarům kohokoli! Nikdy se mi 
také nestalo, abych byla zklamána." 

"To činí postavení Vaší Milosti nyní fím horší. 
Na mne fo však nezapůsobí." 
"Nepřerušujte mne. Poslouchejte mne tiše. Má 

dcera a synovec se hodí pro sebe. Po matčině stra
ně jsou oba z téhož vznešeného rodu a on po straně 
ofcově je ze ctihodné, vážené, staré rodiny, i když 
fato rodina neměla šlechtický titul. Na obou stra
nách je skvělé jmění. Jsou určeni pro sebe hlasy 
všech příslušníků svých rodů. Co je má nyní rozdě
lit? Drzé nároky mladého děvčete bez rodiny, pří
buzných a bez peněz. Cožpak fo lze snést? Ale 
k tomu nikdy, nikdy nedojde! Kdybyste dbala o své 

. vlastní dobro, nepřála byste si opustit okruh, 
v němž jste byla vychována." 
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"Kdybych si vzala vašeho synovce, nemyslila 
bych, že opouštím tento okruh. On je gentleman a 
já jsem gentlemanova dcera. Potud jsme si tedy 
rovni." 

"Ano, jste gentlemanova dcera. Ale kdo byla 
vaše matka 7 tím jsou vaši ~trýcové a vaše tety? 
Nemyslete si, že nevím o jejich postavení." 

"Af mají postavení jakékoli", odpověděla Elisa, 
"jestliže váš synovec proti nim nic nemá, nemůžete 
mít nic proti nim ani vy." 
"Řekněte mi jednou pro vždy: jste s ním zasnou

bena?" 
I když se Elisa nechtěla lady Catherine zavděčit 

tím, že by jí odpověděla na tuto otázku záporně, po 
okamžitém uvažování přece jen odpověděla: 

"Nejsem." 
Lady Catherine tím byla potěšena. 
."A slíbíte mi, že se s ním nikdy nezasnoubíte 7" 
"Takový slib nedám." 
~"Slečno Bennefová, jsem tím pohoršena a ohro

mena. Očekávala jsem, že jste rozumnější děvče. 
Nemyslete si však, že já ustoupím. Neodejdu odtud, 
dokud mi nedáte ujištění, které žádám." 

~.A já vám říkám, že vám je nikdy nedám. Ne
dám se zastrašit v takové věci, která je tak na
prosto nerozumná. Vaše Milost chce, aby si pan 
Darcy vzal vaši dceru. Ale bude tento sňatek 
pravděpodobnější, když vám dám slib, po kterém 
toužíte? Dejme tomu, že by mne měl rád. Zna
menalp by fo však již, kdybych jej odmítla, že si 
vezme vaši dceru 7 Dovolfe mi, lady Catherine, 
abych vám řekla, že důvody, lderé uvádíte pro 
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svou podivnou žádost, isou stejně frivolní iako je 
celá žádost nemísfná. Velice se ve mne mýlíte, 
iestliže si myslíte, že mne můžete takovými důvody 
zpracovat. Jak ovšem bude schvalovat váš synovec 
vaše vffiěšování, fo nemohu říci. Nemáte však roz
hodně práva starat ~e o mé věci. - Prosím vás 
tedy, abyste mne tím již· neobfěžov.ala." 

"Jen ne tak zhurta. ]dfě isem neskončila. Kromě 
námitek, které jsem uvedla, mám ještě jednu. Nevím 
o všech Podrobnostech hanebného ~fěku vaší nej
mladší sestry. Ale jinak vím vše -:- vím, že fa svat
ba s tím mladým mužem byla . narychlo sjednaná 
věc penězi vaš~ho otce a strýce. Má být taková 
dívka švagrovou mého synovce 7 Má být její man
žel, který ie synem správce jeho nebožtíka otce, 
ieho švagrem 7 Pro všechno na nebi, jak si to před
stavujete 7 Maj! býti stíny Pemberleye takto 
zneuctěny?" 

"Již asi nemáte co říci", odpověděla jí na to 
flisa zlostně. "Urazila· iste mne vším možným způ
sobem. Musím vás poprosit, abyste se vrátila do 
domu." A když to řekla, vstala. Lady Cafherine 
vstala rovněž a mlčky se vracely k domu. Její Mi
lost byla krajně dopálena. 

"Nemáte tedy vůbec ohled na čest a dobré 
iméno mého synovce, vy necitelné, sobecké děvče. 
Cožpak neuvážíte, že jeho sňatek s vámi jej zne
uctí v očích každého 7" 

"Lady Catherine, již nemám co říci. Znáte mé 
stanovisko." 

"jste tedy odhodlána jej míti 7" 
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"Nic takového jsem neříkala. jsem jen odhodlána 
jednat tak, jak podle svého mínění uznám nejlépe 
pro své štěstí bez ohledu na vás nebo na kteroukoli 
osobu, do které mi vůbec nic není." 

"Tak dobrá. Odmítáte tedy mi učiniti tuto úsluhu. 
Odmítáte poslechnout, co vám velí povinnost, čest 
a vděčnost. jste odhodlána jej zničit v očích jeho 
přátel a vystavit jej posměchu světa." 

"V tomto případě nesmějí si na mne činit nijaký 
nárok ani povinnost, ani čest, ani vděčnost", od
pověděla Elisa. "A žádná z těchto tří zásad by ne
byla porušena, l{dyby si mne vzal pan Darcy. 
A pokud jde o nenávisf vaší rodiny a o pohoršení 
s.věfa, kdyby se skutečně rozčilovaly nad tím, že 
si mne vzal, ani pak bych na chvíli neváhala. Svět 
je vcellm příliš chytrý, aby se k takovému ne
odůvodněnému pohrdání připojil." 

"Tak fo je tedy vaše rozhodnutí, to je vaš_e po
slední slovo! Dobrá. Budu nyní vědět, jak jednat. 
Nemyslete si, slečno Bennetová, že vaše ctižádost 
bude ukojena. Přišla jsem, abych vás zkusila. Dou
fala jsem, že budete mít rozum. Spolehněte se 
však, že provedu svou." 

Tak a podobně lady Catherine ještě hovořila, 

než došla k domu před čekající kočár. Tam se 
rychle odvrátila od Elisy a řekla: 
"Neloučím se s vámi, slečno Bennetová. Ne

vzkazuji také žádné poručení vaší matce. Ne
zasloužífe si takové pozornosti. Jsem vážně ura
žena." 

Elisa na fo nic neodpověděla a fal<é se ji nesna
žila přemlouvat, aby se ještě vrátila do domu. jak 
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kráčela po schodech, zaslechla, že kočár odjíždí. 
Matka už ji očekávala ve dveřích pokoje nahoře a 
netrpělivě se jí ptala, proč lady Catherine nešla na
horu, aby si odpočala. 

"Nechfěla", odpověděla dcera, "chtěla hned 
odejet." 

"Je to velmi noblesní dáma. A fo, že nás nayští
tila, bylo od ní tak zdvořilé. Myslím, že sem zajela 
ien proto, aby nám řekla, že se Collinsovým daří 
dobře. Někam asi jede a jak jela přes Meryfon, za
stavila se fu a navštívila tě. Doufám, že ti neřekla 
nic zvláštního, Lizzy." 

Elisa byla nucena si vymyslit nějakou malou lež. 
Vyzradit obsah jejich rozhovoru totiž naprosto ne
mohla. 
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Rozrušení mysli, které jí fato mimořádná návště
va způsobila, jen tak lehce nepovolilo. A ještě po 
dlouhé hodiny musila stále na věc myslit. Jak se 
zdálo, podnikla lady Cafherine namáhavou cestu 
z Rosings jen proto, aby přerušila její domnělé za
snoubení s panem Darcym. Byl fo zřejmě důkladně 
promyšlený plán, ale odkud mohla vzniknout zprá
va o tomto zasnoubení, fo si Elisa· nedovedla vy
světlit. Konečně si vzpomněla, že Darcy ie přece 
důvěrným přítelem Bingleyovým a ona sama je 
sestrou Jane; a fo již patrně stačilo, aby byla vzbu-
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zena myšlenka, že po jedné svatbě by mohlo dojít 
k svatbě druhé. Nezapomněla, že svatba její ses
try je musí častěji přivést dohromady a jejich sou
sedé v Lucas Lodge {touto cestou asi došla zpráva 
k lady Catherine) prohlašovali za skoro hotové a 
bezpostřední to, nač se ona sama dívala jako na 
věc, která by se mohla stát teprve někdy v budou-
cnosti. · 

Když uvažovala o výrazech lady Catherine, ne
mohla nepocítit jistou nepříjemnost, pokud jde 
o možné důsledky jejího vytrvalého zakročování. 
Z toho, co říkala o svém rozhodnutí zabránit stůj 
co stůj tomuto sňatku, Elisa usoudila, že se jistě 

obrátí na svého synovce. Nedovedla odpovědět na 
otázku, jak se postaví proti tetině vyličování všech 
nevýhod, spojených s jejich případným sňatkem. 

Nevěděla, do jaké míry je nakloněn své tetě a do 
jaké míry je závislý na jejím úsudku, ale dalo se 
soudit, že smýšlí patrně o své tetě mnohem lépe než 
ona sama. A bude-li vypočítávat všechny nevýhody 
sňatku s dívkou, jejíž nejbližší příbuzní jsou jeho 
příbuzným tak nerovni, je docela jisté, že jeho 
teta zaútočí na jeho nejslabší stránku. Podle toho, 
jaké má představy o důstojnosti, bude možná dů
vody, které ona sama uznala za slabé a směšné, 
uznávat za rozumné a zdravé. 

Jestliže kolísal již dříve a váhal, co má udělat. 
rady a naléhání tak blízké příbuzné by mohly 
oživit všechny pochyby a způsobit, že by se 
rozhodl býti šfasten, jak by mu velela ničím nepo
skvrněná důstojnost jeho rodiny. V tomto případě 
by se již nevrátil. Lady Cntherine jej patrně 
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navštívila, když projížděla Londýnem. Tím by také 
musil ustoupit jeho závazek, že se vrátí do Nether
fieldu. 

"Jestliže tedy v několika dnech dojde jeho přífeli 
omluva, že nemůže dodržet svůj slib", řekla si, 
"budu vědět, co to znamená. Pak se musím vzdát 
veškeré naděje, že bude stálý. Jestliže se spokojí 
jen s tím, že mne bude litovat, zatím co by mohl 
získat mou lásku a mou ruku, přestanu se jím brzy 
vůbec zabývat." 

Když slyšela ostatní rodina, kdo byl návštěvní
kem, byli všichni velmi překvapeni.' Ale spokojili se 
vysvětlením, které ukojilo i zvědavost paní Ben
netové. Aspoň Elisu tím nijak neškádlili. 

Když příštího dne šla po schodech dolů, potkala 
otce, který vyšel z knihovny s dopisem v ruce. 

"Lizzy, pravil, "právě jsem šel k tobě nahoru. 
Pojď ke mně." 

šla Úl ním a byla velmi zvědava, co jí asi chce, a 
to tím více, že to patrně nějak souviselo s dopisem, 
který měl v ruce. Náhle ji napadlo, že by mohl být 
od lady Catherine. V duchu již prožívala všechen 
zmafekj který by provázel její vysvětlování. 

šla· spolu s otcem ke krbu a tam si sedli. Potom 
· otec· promluvil: "Obdržel jsem dnes ráno dopis, 
který mne náramně podivil. Protože se týká hlavně 
febe, musím tě seznámit s jeho obsahem. Nevěděl 
jsem dříve, že mám dvě dcery ria kraji manželství. 
Dovol, abych ti blahopřál k Jak významnému 
výboji." 
Tváře Elisiny nyní zahořely ruměncem~ protože 

na okamžik byla přesvědčena, že je to dopis od 
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synovce místo od tety. A nevěděla, zdali se má ra
dovat, že se vůbec vyslovil, nebo se mrzet, že se 
neobrátil na ni. A fu otec pokračoval: 

"Vypadáš, jako bys měla špatné svědomí. Mla
dé dámy obyčejně jsou v těchto věcech velmi 
dův.:ipné, ale myslím, že mohu vyzvati i tvou 
bystrost a že neuhodneš jméno svého obdivovatele. 
Je,fo dopis od pana Collinse." 

"Od pana Collinse? A copak píše?" 
"Něco velmi rozumného, samozřejmě. Začíná 

blahopřáním k nastávajícím oddavkám tvé nej
starší sestry, o nichž byl patrně informován dobro
myslnými klepy některého z rodiny Lucasů. Nebudu 
napínat tvou zvědavost a nebudu ti číst, co o tom 
říká. Pokud jde o lebe, píše: »Když jsem vám 

· srdečně blahopřál za paní Collinsovou a za sebe 
k této radostné události, dovolte, abych nyní při
pojil několik řádek o něčem jiném, o čemž jsem 
byl informován z téhož spolehlivého pramene. 
O vaší dceři Elise se tvrdí, že již dlouho nebude 
nosit jméno Bennefová, stejně jako její starší ses
tra. A že její nápadník musí být považován za jed
nu z nejpřednějších osobností této země." 

"Koho bys hádala, že tím míní, Lizzy? »Tento 
mladý gentleman je požehnán nejvyšší měrou všemi 
věcmi, které si jen lidské srdce může přát: skvělým 
majetkem, vznešeným příbuzenstvem a rozsáhlým 
patronátem. Přes všechna pokušení si však dovo
luji varovat sestřenici Elisu i vás před zlými ná
sledky, které byste na sebe uvalili, kdybyste ukva
peně přijali návrhy onoho pána, kterých ne
pochybně budete chtít co nejdříve využíti." 
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"Máš, Lizzy, představu, kdo by tím gentlemanem 
mohl být? Teď fo přijde." »Mým důvodem, proč vás 
varuji, je toto: Máme důvod věřit, že lady Cafherine 
de Bourgh se nedívá na fertfo sňatek přátelskýma 
očima.« 

"Tak vidíš, tím mužem je pan Darcy. Teď jsem 
tě, myslím, překvapil, ne 7 Mohl by si on nebo 
některý Lucas vymyslit v okruhu našich známý~h 
některého muže, jehož jméno samo už vyvrací 
účinněji tuto lež? Pan Darcy, který se nepodívá na 
žádnou ženu, leda aby ji zkritisoval, a který patrně 
co živ vůbec na tebe nepohlédl. To je nádherné!" 

Elisa se pokoušela přijmout ofcův žert, ale mohla 
se přinutit jen k rozpačitému úsměvu. Nikdy také 
nebyl vysloven vtip, který by se jí více příčil. 

"Není fo švanda?" 
"Oh ano, ale pokračuj ve čtení." 
"Když jsem se zmínil včera její Milosti o pravdě

podobnosti tohoto sňatku, ona se s obvyklou 
blahosklonností ihned vyslovila, co si o této věci 
myslí. Poněvadž jsou námitky proti rodině mé 
sestřenice, nikdy nevysloví svůj souhlas s takovým 
nešfasfným sňatkem. Pokládám proto za svou po
vinnost podati své setřenici co nejrychleji zprávu, 
aby ona a její vznešený obdivovatel byli varováni 
a aby ukvapeně nevcházeli v sňatek, který by nebyl 
řádně schválen." Dále pak pokračuje: "jsem rád, že 
smutná záležitost mé sestřenice Lydie byla ututlána, 
a mám jen starost, že okolnost, že žili spolu před 
sňatkem, se stala všeobecně známou věcí. Nesmím 
při této příležitosti zapomenout na _povinnosti svého 
postavení a musím vyslovit svůj úžas nad tím, že 
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jste přijal párek do domu, když byli oddáni. To 
znamená podporování neřesfi. Kdybych byl farářem 
v Lohgbournu, postavil bych se proti tomu velmi 
energicky. Měl byste jim ovšem odpustit jako 
křesfan, ale nikdy byste neměl dovolit, aby před
stoupili před vás, nebo strpět, aby jejich jméno bylo 
před vámi vyslovováno." - Ta k si tedy vykládá 
křesfanské odpuštění. Zbytek dopisu pojednává 
jen o stavu Charloffině a o tom, že očekává mladou 
olivovou ratolest. Ale, Lizzy, fy vypadáš, jako bys 
z toho neměla žádnou legraci. Přece nebudeš chtít 
b~i milosfpaničkou a nebudeš se tvářit, že jsi fou 
zprávou uražena? Proč vlastně žijeme, snad aby
chom byli terčem zábavy svých sousedů a abychom 
se jim opět my sami vysmáli?" 

"Oh ano, velmi mne fo baví, ale je to tak divné." 
. "Právě a proto mne to tak baví. Kdyby se domlu

vili na kterémkoli jiném muži, neřekl bych nic. 
Ale jeho naprostá lhostejnost a tvá vyostřená ne
chuf k němu dělají fu věc rozkošně absurdní. Tře
baže nenávidím dopisování, dopisování s panem 
Collinsem bych se nevzdal za nic. Když čtu tako
vý jeho dopis, nemohu se ubránit, abych mu nedá
val přednost ještě před Wickhamem, i když si ve
lice vážím lehkomyslnosti a pokrytectví svého zetě. 
A prosím tě, Lizzy, co říkala lady Catherine této 
zprávě 7 Přijela sem, aby ti vyslovila, že odepře 
svůj souhlas?" 

Na fu otázku dcera odpověděla jen smíchem. 
A protože tuto otázku otec položil bez nejmenšího 
podezření, nebyla uvedena v rozpaky dalším jeho 
vyptáváním. Elisa však nikdy nebyla ve větších 
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rozpacích, aby byla s to zastřít své pravé city. Mu
sila se smát, když by nejraději plakala. Její otec 
ji nesmírně pokořil, když jí mluvil o lhostejnosti 
pana Darcyho, a proto se nesmírně divila tomuto 
nedostatku pozorovacího smyslu, ale zároveň se 
obávala, že možná otec neviděl příliš málo, nýbrž 
ona příliš mnoho. 
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Místo aby obdrželi od jeho přítele písemnou 
omluvu, jak Elisa předpokládala~ Bingley byl s to 
přivésti s sebou samotného Darcyho, a to hned ně
kolik dní po návštěvě lady Catherine. Pánové přijeli 
časně. Dříve než měla paní Bennetová kdy říci panu 
Darcymu, že tu byla jeho teta, z níž měla zafím její 
dcera přece strach, Bingley, který chtěl býti s Jane 
sám, navrhl, aby si vyšli. Ostatní souhlasili. Ale 
paní Bennetová nebyla zvyklá chodit, Mary neměla 
kdy. Zbývající pětice vyrazila. Bingley a Jane záhy 
nechati ostatní předejít. Elisa, Kiffy a Darcy se měli 

iedy spolu bavit sami. Mluvili však málo. Kiiiy měla 
z Darcyho příliš velký strach a vůbec nemluvila, 
Elisa tajně osnovala zoufalé rozhodnutí a on možná 
také. 

šli směrem k Lucasům, protože Kilty si přála 

:navštívit Marii. Protože Elisa neměla důvod, aby 
šla s ní, šla s ním směle dál sama. 

Nyní nadešel okamžik, aby provedla své rozhod
nutí, a pokud měla ještě odvahu, začala: 

422 

"Pane Darcy, jsem sobecký tvor,, a abych ulevila 
svým citům, nedbejte, jestliže raním vaše city. Ne
mohu dále vydržet, abych vám nepoděkovala za 
vaši bezpříkladnou laskavost, prokázanou mé 
sestře. Jakmile jsem se o ní dověděla, chtěla jsem 
vám co nejdříve projevit, jakou vděčnost cífím. 
Kdyby o tom věděla celá naše rodina, nemusila 
bych vyjadřovat jen své vlastní poděkovár:tí." 

"Lituji, velice lituji", odpověděl Darcy překvape
ným a pohnutým tónem, "že jste byla možná o všem 
informována nesprávně a že vám to možná způ
sobilo rozpaky. Nemyslil jsem si, že je na paní Gar
dinerovou tak malé spolehnutí." 

"Nesmífe nic vyčítat mé tetě. Lydia nejdřív ve 
své zbrklosti prozradila, že jste byl do věci zaple
ten. A pak jsem přirozeně nedala pokoje, dokud 
jsem se nedověděla o podrobnostech. Děkuji vám 
tedy opět a opět jménem své rodiny za ušlechtilý 
soucit, který vás vedl k tomu, abyste vzal na sebe 
tolik námahy, tolik pokoření, když jste je hledal." 

"Když mi chcete děkovat, děkujte mi jen za se
be samu", odpověděl. "Nebudu zapírat že přání, 
abych vás viděl šťastnou, dodalo síly osiainh:n 
pohnutkám, které mne k tomu vedly. Ale vaše 
rodina mi není zavázána ničím. I když si jí vážím, 
myslím, že jsem měl především na mysli jen vás." 

Elisa byla příliš překvapena, aby se zmohla na je
diné slovo. Po krátké· přestávce její společník po
kračoval: "Jste příliš šlechetná, abyste si se mnou 
zahrávala. Jestliže jsou vaše city stejné jako byly 
loni v dubnu, řekněte mi to hned! Má láska 
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I. 

Je to všeobecně uznaná pravda, že svobodný 
muž, který má slušné jmění, nutně potřebuje druž
ku života. 

A tato pravda je tak hluboce v kořeněna do myslí 
rodin, v jejichž sousedství se objeví nějaký mladý 
muž, že ho okamžitě pokládají za pravoplatné 
vlastnictví té neb oné ze svých dcer, třeba jim není 
naprosto nic známo o tom, jaké jsou jeho city a 
jeho názory. 

"Milý pane Bennete," začala jednoho dne paní 
Bennetová, "slyšel jste už, že netherfieldský zámek 
je konečně zase pronajat?" 

Pan Bennet odpověděl, že neslyšel. 
"Je skutečně pronajat," pokračovala; "byla tu 

před chvilkou paní Langová a povídala to." 
Pan Bennet mlčel. 
"Nepřejete si vědět, kdo zámek najal?" vybucll

la jeho žena netrpělivě. 
"Vy si přejete mi to povědět, a já nemám nic 

proti tomu." 
To byla dostatečná pobídka. 
"Nuže tedy vězte, můj milý, že si Netherfield 

najal - tak aspoň paní Langová tvrdí - mladý, 
nesmírně zámožný muž odkudsi ze severní Anglie. 
Přijel si prý v, pondělí ve čtyřspřežním kočáře zá- · 
mek prohlédnout, a místo se mu tolik zalíbilo, že 
se okamžitě s panem Morrisem dohodl. Nastěh~je 
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se ještě před svatým Michalem, ale část jeho slu
žebnictva přibude sem už koncem příštího týdne." 

"Jak se jmenuje?" 
"Bingley." 
"Je ženatý či svobodný?" 
"Ach, svobodný, můj milý, arciže svobodný! 

Svobodný a náramně bohatý; má čtyři nebo pět 
tisíc liber šterlinků ročního důchodu. Jaká to bá
ječná příležitost pro naše děvčata!" 

"Jak to? Jak by se jich to mohlo vůbec týkat?" 
"Nechápu, milý pane Bennete, že je možno být 

tak nedůvtipný! Pamatujte si tedy, že pomýšlím 
na to, aby si pan Bingley vzal jednu moji dceru." 

"Usazuje se pan Bingley v našem sousedství 
s tímhle úmyslem?" 

"Zda se tu pan Bingley usazuje s takovýmto 
úmyslem! Hlouposti, jak múžete tak mluvit? Je 
však nejvýše pravclěpodobno, že by se mohl clo ně
které z nich zamilovat, a proto ho musíte navštívit, 
a to hned, jakmile pi'ijede." 

"Nenahlížím, že by toho bylo zapotřebí. Jděte si 
tam vy s děvčaty, anebo pošlete dcery samotné, což 
bude snad ještě moudř-ejší. Vždyť jste stejně hezká 
jako ony, a mohlo by se stát, že byste se panu 
Bingleyovi líbila z nich ze všech nejvíce." 

"Lichotíte mi, můj milý. Je sice pravda, že jsem 
kdysi bývala přiměř-eně hezká; nenalhávám si však, 
že by ještě dnes bylo na mně něco zvláštního. Má-li 
žena pět odrostlých dcer, nesmí myslit na vlastní 
krásu." 

"V takových p!,ípadech ovšem nezbývá zpra
vidla již ženě krásy tolik, aby stálo za to o ní uva
žovat." 

G 
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"Můj milý, musíte stůj co stůj vykonat panu 
Bingleyovi návštěvu, až se přistěhuje do našeho 
sousedství." 

"To je více, než mohu slíbit, na mou věru." 
"Pamatujte přece na své dcery, a pomyslete, 

jaká by to byla pro některou z nich partie! Sir 
William a lady Lucasová jsou rozhodnuti k němu 
jít, a určitě toliko z důvodu, který jsem prve nazna
čila. Vždyť jinak, jak víte, nikdy nenavštěvují své 
nové sousedy. Slovem, je bezpodmínečně nutno, 
abyste pana Bingleye vyhledal; nepůjdete-li tam 
vy, je vyloučeno, abychom ho navštívily my." 

"Jste přeúzkostlivá, skutečně. Jsem přesvědčen, 
že by vás pan Bingley velmi rád uvítal. A pošlu mu 
po vás několik řádek a ujistím ho, že z plna srdce 
již předem souhlasím, aby se oženil s kteroukoliv 
mou dcerou, ačkoliv bych vlastně měl ztratit dobré 
slůvko za svou malou Lízu." 

"Neopovažujte se nic takového provésti. Eliška 
není ani za mák lepší nežli její sestry, a ručím za to, 
že není ani z poloviny tak hezká jako Jana a ani 
zdaleka tak dobrosrdečná jako Lydie. Ale vy 
vždycky nadržujete jen jí!" 

"Ani jedna z nich se nemá čím chlubit," vece 
pan Bennet; "jsou hloupé a málo vzdělané jako 
ostatní dívky. Líza všakje přece jen o něco bystřej
ší nežli její sestry." 

"Pane Bennete, jak si troufáte takto hanět vlastní 
děti? Působí vám vždycky náramnou rozkoš, mů
žete-li mě soužit. Nemáte slitování s mými ubohými 
nervy." ' 

"Mýlíte se, má drahá. Mám svrchovaný ohled 
na vaše nervy. Jsou to přece moji starodávní přáte-
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lé. Už nejméně dvacet let mi je s náležitým důra
zem připomínáte." 

"Nemáte ani zdání, jak trpím." 
"Nu, ono vás to, doufám, zase přejde, a dožijete 

se dokonce i toho, že se ještě houf mladých mužů, 
majících čtyři tisíce liber šterlinků ročního důcho
du, usadí v našem sousedství!" 

"A kdyby jich sem přišlo třeba dvacet, co by to 
bylo platné, když byste se zdráhal vykonat jim 
povinnou návštěvu?" 

"Moje drahá, až jich bude dvacet, navštívím je 
všecky do jednoho - spolehněte se na to." 

Pan Bennet byl přepodivná směs pronikavých 
schopností, kousavého humoru, nesdílnosti a roz
marnosti, a není divu, že jeho žena ani po třiadva
cetileté zkušenosti stále ještě nerozuměla jeho po
vaze. Záhadu jejího nitra bylo méně nesnadno 
rozluštit. Byla podprůměrně chápavá, nevynikala 
valným vzděláním a byla nadmíru náladová. Kdy
koliv ji něco rozladilo, hned naHkala na nervosu. 
Účelem jejího života bylo provdati dcery, a hlav
ním jeho potěšením chodit po návštěvách a shánět 
novinky. 

II. 

Pan Bennet byl mezi prvními, kdo pana Bing
leye navštívili. Mělť od počátku v úmyslu ho vy
hledat, ač doposledka ubezpečoval svoji choť, že 
nepújde nikam. A paní Bennetová zvěděla, že 
u něho byl, teprve večer po vykonané návštěvě. 
Pan Bennet to prozradil svým svérázným zpúso
bcm. Pozonue svqji druhorozenou dceru, kterak 
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si zdobí klobouk, obrátil se k ní znenadání s po
známkou: 

"Doufám, Lízo, že se ten klobouk bude panu 
Bingleyovi líbit." 

"Sotva se asi dozvíme, co se panu Bingleyovi 
líbí nebo nelíbí, když mu nevykonáme návštěvu," 
ozvala se matka pohněvaně. 

"Zapomínáš, mama," poznamenala Eliška, "že 
se s ním nepochybně setkáme na krajském plese, 
a paní Longová slíbila, že nám ho představí." 

"Nevěřím, že by to paní Longová udělala. Má 
přece vlastní dvě neteře. Je to sobecká, pokrytecká 
ženština, a nemám o ní valného mínění." 

"Já rovněž ne," doložil pan Bennet, "a mám 
radost, že nedbáte o její službičkování." 

Paní Bennetová neuznala za v hodno něco k tomu 
podotknout; ale poněvadž se jí nepodařilo úplně 
potlačit svoji nevolí, jala se plísniti dceru Kitty. 

"Pro milosrdenství, Kitty, nekašli pořád! Měj 
slitování§ mými nervy! Rveš mi je na kousky." 

"Kitty nemá ani zbla soudnosti; kašle vždycky 
v nepravý čas," prohodil otec. 

"Nekašlu přece pro zábavu," hájila se Kitty ne
vrle. "Kdy bude ten krajský ples, Lízo?" 

"Od zí ti' k a za čtrnáct dní." 
"Jemináčku," zděsila se matka, "a paní Lango

vá se vrátí teprve den před plesem. Není tedy mož
no, aby nám pana Bingleye představila, vždyť se 
s ním sama ještě nebude znát." 

"Budete míti tedy vůči své přítelkyni výhodu, 
a vy představíte pana Bingleye jí". 

"Vyloučeno, pane Bennete, vyloučeno! Vždyť 
se s ním vúbec neznám. Proč pořáde špičkujete?" 
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"Vážím si vaší opatrnosti. Znát někoho čtrnácte 
dní je, rozumí se, málo. Za dvě neděle lze těžko 
vypátrat, co v člověku vězí. Neodvážíme-li se však 
toho my, učiní to někdo jiný. Paní Langové a jejím 
neteřím se konec konců pí·ece jen naskytne př-íle
žitost se s ním seznámit. A neprokážete-li jí vy tuto 
přátelskou službu, budu nucen to udělat já." 

Dívky se překvapeně podívaly na otce. "Nesmysl, 
úplný nesmysl!" namítla paní Bennetová. 

"Co má znamenat toto důrazné zvolání? Poklá
dáte snad představovací obř-ady a váhu, jaká se 
jim přičítá, za nesmysl? V tom s vámi nesouhla
sím. Co o tom soudíš, Mary? Jsi hluboce přemítavá 
mladá dáma, čteš, jak vím, učené knihy a děláš si 
z nich výpisky." 

Mary by byla tuze ráda řekla něco ukrutně 
moudrého, ale nevěděla, jak do toho. 

"Než si Mary uspořádá myšlenky," pokračoval 
otec, "vraťme se k panu Bingleyovi." 

"Mám už toho pana Bingleye až po krk," zahu
čela paní Bennetová. 

"To slyším s hlubokým politováním. Proč jste mi 
to jen neřekla dříve? Kdybych to byl tušil dnes 
ráno, nebyl bych se věru namáhal poctít ho svou 
návštěvou. Je to svrchovaně mrzuté. Ale poněvadž 
jsem již u něho byl, nemůžeme se vyhnout důsled
kům této nové známosti." 

Dámy projevovaly navlas takové překvapení, 
jaké si pan Bennet přál vzbudit- a nejvíce ze všech 
žasla pochopitelně paní domu. Ačkoliv, když po
minul první nával radosti, prohlašovala, že vlastně 
od samého počátku nic jiného neočekávala. 

"Jak to bylo od vás laskavé, pane Bennete! Ne-
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pochybovala jsem ostatně, že se mi nakonec podaří 
vás k té návštěvě pohnout. Dobře jsem věděla, že 
máte své dcery příliš rád, abyste nevyužil takovéto 
známosti. Ach, jak jsem šťastna! A je to takpove
dené - vypravit se za panem Bingleyem ráno a ne
zmínit se o tom až teprve pozdě večer!" 

"Nuže, Kitty, teď si můžeš kašlat podle libosti," 
zasmál se pan Bennet. Po těch slovech odešel z po
koje, unaven nadšenými projevy své ženy. 

"Jakého to máte výtečného otce, děvčátka!" 
horovala paní Bennetová, když se za ním zavřely 
dveře. "Ani nevím, jak se mu odvděčíte za jeho 
dobrotu, a mně ovšem také. V našich letech, to mi 
věřte, není docela nic příjemného navazovat kaž
dou chvíli nové známosti. Ale pro vaše blaho jsme 
schopni vykonat cokoli - Lydie, drahoušku, tys 
sice ze všech nejmladší, ale uhlídáš, že na příštím 
bále si i s tebou pan Bingley zatančí." 

"0 to nemám žádný strach," vypjala se Lydie 
pyšně. "Vždy{ jsem největší, přesto, že jsem nej
mladší." 

Zbytek večera dámy strávily dohady, jak brzy 
jim pan Bingley asi návštěvu oplatí, a úvahami, 
kdy by ho měly pozvati na oběd. 

III. 

Aťsi paní Bennetová za přispění svých pěti dcer 
sebehorlivěji vyzvídala na svém manželi, jak pan 
Bjngley vypadá, nepodařilo se jí získat jeho popis. 
Utočily na otce různým způsobem, otázkami pří
mými i nepokrytými domněnkami a nápadnými 
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oklikami. Po každé obratně unikl jejich léčkám, a 
tak nakonec nezbylo nežli se spokojiti zprávami 
z druhé ruky, které jim donesla sousedka, lady 
I:ucasová. Její výpověď zněla nadmíru příznivě: 
pan Bingley se siru Williamovi velice líbil. Je prý 
to ještě zcela mladý muž, pozoruhodně hezký a 
krajně příjemný, a k dovršení všeho se prý míní 
zúčastniti příštího krajského plesu. Nic tedy ne
mohlo býti slibnějšího. Vždyť tančí-li někdo rád, 
pak je jistě na nejlepší cestě se zamilovat. A proto 
se u Bennetů udržovaly nejrůžovější naděje na 
dobytí srdce páně Bingleyova. 

"Kdybych se dočkala štěstí, že by se některá 
z mých dcer usadila na netherfieldském panství, 
pak bych již po ničem nebažila, ježto by se potom 
jistě i ty ostatní naše dcerky dobře provdaly," svě
řovala paní Bennetová manželovi. 

Za několik dní pan Bingley oplatil panu Benne
tovi návštěvu a poseděl s ním asi deset minut 
v knihovně. Doufal, že uhlídá i mladé dámy, o je
jichž kráse již mnoho slyšel, ale setkal se toliko 
s jejich otcem. Mladé dámy byly v tomto směru 
šťastnější než on, neboť z kteréhosi hořejšího okna 
vypozorovaly aspoň tolik, že host měl na sobě 
modrý kabát a že přijel na černém koni. 

Brzy nato Bennetovi poslali do zámku pozvání 
k obědu. A paní sestavila jídelní lístek, který by byl 
nepochybně sloužil ke cti její domácnosti, kdyby 
nebyla došla odpověď, která zmař·ila všechny jejich 
plány. Pan Bingsley musil nutně odcestovat do 
Londýna, a z toho důvodu nebylo mu prý možno 
přijmout jejich laskavé pozvání atd. Paní Benne
tovou to náramně mrzelo. Nedovedla si pi·edstavit, 
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jaké důležité řízení může míti pan Bingley v Lon
dýně tak brzy po svém příchodu, a začínala se 
strachovat, že mladý gentleman bude jen poletovat 
s místa na místo a nikdy se pořádně na Nether
fieldu neusadí - tak, jak by měl. Paní Lucasová 
upokojila poněkud její obavy, vyslovivši domněn
ku, že pravděpodobně jel do města toliko proto, 
aby sezval na krajský ples velikou společnost. 
A zanedlouho se rozšířila pověst, že si pan Bingley 
přivede na bál dvanáct dam a sedm pánů. Dívky 
bědovaly nad takovouto přemírou žen. Uklidnily 
se však, když den před plesem doslechly, že jich 
přivedl šest a nikoliv dvanáct - prý pět svých 
sester a jednu sestřenici. Ale když večer o plese 
netherfieldská společnost vstoupila do sálu, ukázalo 
se, že se skládá dokonce jen z pěti osob - z pana 
Bingleye, jeho dvou sester, manžela starší sestry a 
ještě jednoho mladého muže. 

Pan Bingley byl hezký, elegantní muž. Měl pěk
nou tvář a choval se nenuceně a přirozeně. Jeho 
sestry byly jemné a svrchovaně elegantní dámy. 
Jeho švagr, pan Hurst vypadal jako zcela obyčejný 
gentleman. Zato přítel páně Bingleyův, pan Darcy 
připoutal rázem zájem všech přítomných hostí 
štíhlou, urostlou postavou, zajímavými rysy obli
čeje, ušlechtilým vzezřením. Zájem ten se pochopi
telně stupňoval, když se asi za pět minut po jeho 
příchodu rozlétla sálem zpráva, že má deset tisíc 
liber šterlinků ročního důchodu. Páni prohlašovali, 
že je to mužný zjev, a dámy se vyslovovaly, že je 
daleko hezčí nežli pan Bingley. A tak asi do polovi
ny večera všichni na něho hleděli s neskonalým 
obdivem. Potom však náhle vzbudil velké rozhoř-
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zdvořilostí, kterou on stejnou měrou oplácel, o
mlouvaje se, že se nikterak nechtěl vetříti do jejich 
domu dříve, než jí bude představen. Lichotí prý si 
však, že ho k této smělosti opravňují příbuzenské 
svazky, vížící ho k mladým dámám, jež ho sem 
uvedly. 

Paní Philipsová byla všecka u vytržení nad pánč 
Collinsovými uhlazenými mravy; ale neteře brzy 
odvedly její pozornost od tohoto gentlemana pří
valem otázek o gentlemanu jiném. Než mohla jim 
sděliti jenom to, co již samy věděly, - že ho pan 
Denny přivedl s sebou z Londýna a že neznámý 
má nastoupit místo poručíka v -shiru. Právě prý se 
na něho dívala z okna celou hodinu, jak se prochá
zel sem a tam po ulici. A kdyby se byl pan \Vicl'
ham znovu objevil, Kitty s Lydií byly by se nepo
chybně také nehnuly od okna. Na neštěstí se nikdo 
pod okny neobjevil mimo několik dústojníků, a ti 
u porovnání s cizincem náhle připadali Kitty a 
Lydii "bezvýznamnými a nemotornými hochy". 
Několik jich mělo večeřeti u Philipsú příštího dne, 
a teta slibovala, že její manžel pozve i pana Wick
hama, rozumí se jen tenkráte, přijdou-li také long
bournští. Děvčata ochotně souhlasila; a paní Phi
lipsová jim pak prozradila, že na programu večera 
bude i ta roztomilá, hlučná hra na "loterii", a po 
ní že je uhostí teplou večeří. Vyhlídka na tolik lá
kadel byla velmi vábivá, a všichni se rozloučili 
v nejrůžovější náladě. Pan Collins, opouštěje dům, 
se znovu omlouval, a hostitelka ho ujišťovala s ne
změněnou zdvořilostí, že jeho omluvy jsou zbytečné. 

Cestou k domovu Eliška svěřilaJaně, co se událo 
mezi Darcym a Wickhamem; ale ač Jana by se by-
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!a nejraději zastala toho i onoho, ne-li obou, i kdyby 
byli jednali nesprávně, přece jen si - stejně jako 
její sestra - nedovedla jejich divné chování vy
světlit. 

Po návratu do Longbournu pan Collins pěl 
chvály na jemné chování a na laskavost paní Phi
lipsové, čímž se paní Bennetové nadmíru zavděčil. 
Prohlašoval, že mimo lady Kateřinu a její dceru 
neviděl elegantnější dámu nad ni; neboť netoliko 
že ho přijala se svrchovanou vlídností, nýbrž ho 
i pozvala na zítřejší večer, ačkoliv ho předtím vů
bec neznala. Něco lze pravděpodobně přičísti na 
vrub jeho příbuzenských vztahú s rodinou Benne
tovou, leč přesto v celém životě' se mu nedostalo 
takové přátelské pozornosti jako právě od ní. 

XVI. 

Poněvadž doma nic nenamítali, aby mladí lidé 
přijali tetino pozvání, a poněvadž pán i paní Ben
netovi rázně vyvrátili páně Collinsovy pochyby, 
zda při své návštěvě u nich smí je na celý jeden 
\'eČer opustit, kočár odvezl mladého faráře a jeho 
pět sestřenic v příslušnou hodinu do Merytonu. 
Sotva dívky vstoupily do salonu, dozvěděly se 
k nemalé své radosti, že pan Wickham přijal strý
covo pozvání a že je již v domě. 

Když se po této novince všichni usadili na vyká
zaná místa, pan Collins měl sdostatek času se ko
lem sebe bedlivě rozhlédnout a se podivovat. By I 
překvapen, jak prostorností pokoje, tak i nábytkem 
a prohlásil, že se mu skoro zdá, jako by se byl octl 

gr 



"Kdybys mi našla tiTba čtyřicet mužů jemu po
dobných, nikdy, věř, nebudu tak šťastna jako ty. 
Nemám tvoji shovívavou a mírnou povahu; ale 
nic si z toho nedělej, já se již životem nějak pro
tluku. A není vyloučeno, že mě příznivá náhoda 
ve vhodnou chvíli svede s nějakým druhým fará
řem Collinscm." 

Významná událost v Bennetově rodině nezůstala 
dlouho tajemstvím. Paní Bennetová - rozumí se -
pokládala za svou povinnost, pošeptati tuto zvěst 
sestře Philipsové, a ta ji zase roznesla, aniž žádala 
o dovolení, všem svým sousedkám v Merytonu. 

Kdekdo nyní prohlašoval, že Bennetovi mají 
báječné štěstí, ačkoliv ještě před několika málo ne
dělemi po Lydiině útěku se všeobecně soudilo, že 
mají ukrutnou smůlu. 

LVI. 

Jednoho dopoledne asi za týden po Janině za
snoubení - pan Bingley seděl právě s Bennetovými 
dámami v jídelně - ozval se znenadání z parku 
rachot koJ, který je všechny přivábil k oknu. Po 
pažitě přijížděl k domu lehký kočár, tažený dvěma 
páry koní. Na obvyklé návštěvy to byla ještě příliš 
časná ranní hodina, a kromě toho povoz zřejmě ne
náležel žádnému ze sousedů. Koně byli poštovní, 
a nikdo neznal ani kočár ani livrej sluhy, sedícího 
na kozlíku. Ale poněvadž se nedalo popřít, že to 
nějaký host přecejenomje, Bingley rychle přemlu
vil svoji nevěstu, aby unikli nevyhnutelnému do
mácímu vězení a nepovolanému vetřelci a prchli 
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do zahrady a zmizeli. Ostatní tři damy si marně 
lámaly hlavu, kdo by to asi mohl být, až do oka
mžiku, kdy se dveře otevřely a host vstoupil. Byla 
to lady Kateřina de Bourgh. 

Dámy Bennetovy sice čekaly nějaké překvapení, 
ale jejich údiv přesahoval všecky meze. Avšak 
ohromení domácí paní a její dcery Kitty, které 
hosta neznaly, se ani zdaleka nevyrovnalo ohro
mení Eliščinu. 

Urozená paní vplula do pokoje, tváříc se velmi 
ncmiJostivě, a na Eliščin pozdrav odpověděla toliko 
ledabylým pokývnutím hlavy a usedla, aniž pro
nesla slovo. Eliška hned při vstupu paní de Bourgh 
matce oznámila jméno hosta, třebaže stará dáma 
nevyslovila přání, aby byla představena. 

Paní Bennetová, všecka zkoprnělá, ač jinak zase 
vzácnou návštěvou polichocena, ji uvítala s pře
hnanou zdvořilostí. Lady de Bourgh seděla chvilku 
mlčky, poté obracejíc se k Elišce, promluvila upjatě; 

"Doufám, slečno Bennetová, že se vám daří 
dobře. Tahle paní, trvám, je vaše matka?" 

Eliška odvětila úsečně, že je. 
"A tohleto je patrně některá vaše sestra." 
"Ano, madame," vmísila se do řeči paní domu, 

všecka blažená, že má příležitost hovořit s tak 
vznešenou osobností, "je to má předposlední dce
ruška. Nejmladší dcera se nedávno provdala, a 
moje nejstarší se právě v tuto chvíli prochází v par
ku s mladým mužem, jenž se bohdá brzy stane čle
nem naší rodiny." 

"Máte tu velmi malý park," poznamenala lady 
Kateřina po krátké pomlčce. 

"Nedá se arci srovnat s rosingským parkem," 
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ozvala se znovu paní Bennetová: "ale ubezpečuji 
<vzácnou paní, že náš park je mnohem rozsáhlejší 
než park sira Williama Lucase." 

"Sedět za letních večerů v tomhle pokoji je asi 
hodně nepříjemné," podotkla lady de Bourgh; 
"okna jsou obrácena přímo na západ." 

Paní Bennetová ujistila hosta, že v letní dobu 
zde po večeři nikdy nesedají, a hned připojila: 
"Směla bych se otázat urozené paní, jak se vede 

panu Collinsovi a jeho manželce?" 
"Děkuji, jsou úplnč zdrávi. Setkala jsem se 

s nimi předevčírem večer," zněla odměřená od-
pověď. ' 

Eliška čekala, že ji nyní lady de Bourgh odevzdá 
od Charloty Collinsové dopis, nebo'ť to pokládala 
za jediný možný důvod, proč k nim vzácná ná
vštěva vážila cestu. Ale dopis se neobjevil a záhada 
zůstal nerozluštěna. 

Paní Bennetová přeuctivě nabídla hostu nějaké 
občerstvení, než lady Kateřina rázně a ne příliš 
laskavě odmítla něco pojíst. Potom vstala a obrátila 
se k Elišce se slovy : 

"Všimla jsem si, slečno Bennetová, že po jedné 
straně pažitu v parku je docela hezké, divoké zá
koutí. Ráda bych si je blíže prohlédla. Neproká
zala byste mi tu laskavost a neprovedla mě?" 

"Jen běž, milé dítě, a ukaž urozené paní náš 
park," pobízela matka. "Myslím, že se jí bude 
líbiti naše poustevna." 

Eliška poslechla, a zaskočivši si napřed do svého 
pokoje pro slunečník, vedla vznešeného hosta se 
schodů. Cestou lady Kateřina otevřela dveře do 
jídelny a do salonu, a přelétnuvši je zběžným po-
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hledem, milostivě se vyslovila, že jsou to docela 
ucházející místnosti, a hned zase kráčela dále. 
Kočár stál dosud před domovními vraty a v něm, 

jak Eliška viděla, seděla komorná lady de Bourgh. 
Dámy šly mlčky po pěšině, vedoucí k hájku. A Eliš
ka si umínila, že se nebude snažit rozpřísti hovor se 
ženou, jež se dnes chovala zřejmě nafoukaněji a 
nevlídněji než obvykle. 

"Jak jsem jen kdy mohla soudit, že se tahle 
stařena podobá svému synovci Darcymu ?" myslila 
si, zkoumajíc její tvář. 

Jakmile vkročily do háje, lady Kateřina sama 
přerušila mlčení. 

"Tušíte asi, slečno Bennetová," začala, "z jaké 
příčiny jsem se k vám namáhala. Vaše vlastní 
srdce, vaše vlastní svědomí vám nepochybně říkají, 
proč jsem tady." 

Eliška na ni upřela pohled, plný nestrojeného 
úžasu. 

"Jste na omylu, madame, nedovedu si vůbec vy
světlit, proč jste nám prokázala tu čest a navštívila 
nás." 

"Slečno Bennetová, budiž vám známo, že není 
radno si se mnou zahrávat," děla stařena zlostně. 
"Uráčíte-li se vy býti neupřímná, já nebudu. Moje 
povaha je odedávna chvalně známa pro svoji ne
smlouvavou přímost, a v případě tak závažném, 
jako v tomto, se žádným způsobem neuchýlím od 
svého pravidla. Před dvěma dny se donesla k mé
mu sluchu zpráva svrchovaně znepokojující. Bylo 
mi řečeno, že se netoliko vaše nejstarší sestra vý
hodně provdá, nýbrž že i vy - že i slečna Eliška 
Bennetová brzy nato uzavře sňatek s m)'m synov-
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cem -prosím - s m)'m vlastním synovcem, panem 
Darcym. Ačkoliv jsem přesvědčena, že je to uráž
livá pomluva, a ačkoliv mu nechci do té míry 
křivdit a něco takového pokládat i jen za možné a 
pravdivé, přece jsem se rozhodla se vydat bez prů
tahu sem za vámi, a vám důrazně povědět, jak se 
na věc dívám já." 

"Pokládala-li jste to za nemožné, proč jste se ob
těžovala konat tak dalekou cestu?" vybuchla Eliš
ka, zardívajíc se nevolí. "Čeho tím chcete, urozená 
paní, dosáhnout?" 

"Chci zamezit, aby se taková pověst šířila dále." 
"Váš příjezd clo Longbournu a vaše návštěva 

u nás spíše ovšem ještě nevítanou novinu potvrdí 
a podepře - koluje-li taková pověst vůbec," řekla 
dívka chladně. 

"Zdali koluje! Troufáte si předstírat, že o ničem 
nevíte? Což jste tu novinu vy a vaši nedali sami 
záměrně do oběhu? Či snad slečna neví, že zpráva 
ta je již obecně známa?" -

"] á o ničem takovém dosud neslyšela." 
"A mohla byste prohlásit, že je ta pověst ven

koncem bezpodstatná?" 
"Nemohu říci, že bych právě měla chuť jednati 

s urozenou paní se stejnou otevřeností, s jakou ona 
jedná se mnou. Klásti otázky mi ovšem můžete, já 
však nejsem povinna na ně odpovídat." 

"Tohle už věru přesahuje meze! Trvám na tom, 
slečno Bennetová, abyste mé žádosti vyhověla! 
Učinil vám můj synovec nabídku k sňatku?" 

,_Ráčila jste přece prohlásit, že je něco takového 
vyloučeno!" 

"Mělo by to být vyloučeno. Musí to být vylou-
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čeno, zbyla-li ještě Darcymu špetka zdravého 
rozumu v hlavě! Ale vaše zchytralosti a vaše svody 
jsou s to, aby pod jejich vlivem v okamžiku zasle
penosti zapomněl, čím je povinen sám sobě a celé 
své rodině. Mohla jste ho k takovému nepi'edlože
nému činu zlákati!" 

"Lákala-li jsem pana Darcyho k takovému kro
ku, pak budu pochopitelně poslední osoba, která 
by se k tomu přiznala." 

"Slečno Bcnnetová, víte, kdo stojí pi"ed vámi? 
Nejsem zvyklá, aby si se mnou někdo pohrával. 
Jsem vlastně nejbližší příbuzná, kterou můj syno
vec na světě m.á, a jsem tedy oprávněna znáti nej
vnitřnější jeho vztahy!" 

"Nejste však oprávněna znáti zájmy a vztahy 
moje: a' způsob, jak)·m se ke mně chováte, mě te
prve nepřinutí, abych vám podala vysvětlení." 
"Rozumějte mi dobře, slečno. Súatek, na nějž 

máte políčeno, se nikdy neuskuteční - ne, nikdy. 
Pan Darcy je zasnouben s mou dcerou. Nuže, co 
tomu říkáte?" 

"Nic, leda toto: Je-li váš synovec zasnouben, 
jest zcela bezdůvodné se domýšlet, že nabídne svou 
ruku mně." 

Lady Kateřina okamžik zaváhala, na to dodala: 
"Jejich zasnoubení je zvláštního rázu: .byli si 

určení již od nejútlejšího dětství. Bylo to neJvrouc
nější přání Darcyovy matky, stejně jako to bylo 
a je nejvroucnější přání moje l Darcy a moje dcera 
ještě leželi v kolébce a již jsme obě - sestra i já -
strojily plány, že se naše děti vezmou. A nyní, když 
by se tužba nás obou jejich sňatkem měla splnit, 
jakási dočista bezvýznamná slečinka nízkého rodu, 
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nemající pražádných vztahů k naší rodině, by 
měla sňatek překazit? Což nemáte pražádných 
ohledů na dávná přání jeho příbuzných - na jeho 
zasnoubení se slečnou de Bourgh, třebaže dosud 
veřejně neprohlášené? Pozbyla jste i toho nej
nepatrnějšího smyslu pro slušnost a společenský 
takt? Neslyšelajste právě ode mne, že je Darcy již 
od malička určen pro svou sestřenici?" 

"0 ano, slyšela jsem to už dříve. Ale co mně na 
tom záleží? Není-li jiné překážky, abych si vzala 
vašeho synovce, pak mi v tom, ujišťuji vás, ne
zabrání vědomí, že je přáním jeho matky a tety, 
aby se oženil se slečnou de Bourgh. Vy obě jste uči
nily, co jste mohly, aby se sňatek uskutečnil. Ale 
splnění tohoto vašeho přání záleží na jiných oso
bách. Není-li pan Darcy vázán ani ctí ani náklon
ností, aby se oženil se svou sestřenicí, proč by si 
nemohl vyvolit někoho jiného? A padne-li jeho 
volba na mne, proč bych ji nepřijala?" 
"Poněvadž čest a slušnost a opatrnost, ba váš 

osobní zájem to zakazují. Ano, slečno Bennetová, 
váš osobní zájem! Neboť nečekejte, že si vás jeho 
rodina a jeho přátelé kdy všimnou, budete-li své
volně jednati proti přání jich všech. Všichni, kdo 
jsou s nimi jakkoliv spřízněni, se vám budou vyhý
bat, budou vás odsuzovat a vámi pohrdat. Příbu
zenský svazek s vámi bude pro nás hanbou: nikdo 
z nás nevysloví vašeho jména." 

"To jsou arci těžké rány," odtušila Eliška, "avšak 
postavení páně Darcyovy choti přinese s sebou, 
myslím, tolik mimořádných zdrojů štěstí, že jeho 
žena nebude mít konec konců ani příčiny se podob
nými malichernostmi soužit." 
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"Umíněné, tvrdohlavé děvče! Stydím se za vás! 
Takhle tedy vypadá vaše vděčnost za pozornosti, 
které jsem vám minulého jara prokazovala? Což se 
mi necítíte ničím zavázána? Posaďme se! Chápejte 
mě dobře, slečno Bennetová: namáhala jsem se 
sem proto, abych svůj záměr stůj co stůj provedla. 
A od toho mě nic neodvrátí. Nejsem zvyklá se po
drobovat rozmarům kteréhokoliv člověka, ani se 
setkávat s nczdarem." 

"To arci učiní nynější postavení urozené paní 
tím žalostnější. Důvody vámi vyjmenované nemají 
totiž na mne zhola žádného účinku." 

"Nepřeji si, abych byla přerušována! Vyslech
něte mě .mlčky! Moje dcera a můj synovec jsou 
pro sebe .určeni. Se strany matek pocházejí ze 
šlechtické krve, se strany svých otců z vysoce váže
ných starobylých, třeba nešlechtických rodin. Ma
jetkové poměry o bou jsou skvělé. Jsou určeni jeden 
pro druhého přáním všech členů obou svých úcty
hodných rodin. A co by je nyní mělo rozdvojit? 
Vypočítavost mladé ženy z bezvýznamné rodiny 
bez jmění a bez jakýchkoli společenských stykú. 
Lze to strpěti? Nikoliv- to se nestane! Kdybyste 
rozuměla vlastnímu dobru, netoužila byste opustiti 
oblast, v níž jste byla vychována." 

"Kdybych se vdala za vašeho synovce, nezdá se 
mi, že bych opustila svoji oblast. On je gentleman, 
a já jsem gentlemanova dcera. Tak dalece jsme si 
rovni." 

"Pravda, jste gentlemanova dcera. Ale kdo je 
vaše matka? A kdo jsou vaši strýcové a vaše tety? 
Nedomnívejte se, že neznám zákulisí jejich po~ 
měrú!" · 
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"Nenamítá-li proti nim nic váš synovec, vám 
mohou být teprve lhostejní," vyhrkla mladá dívka 
již podrážděně. · 

"Povězte mi jednou provždy: jste s ním zasnou
bena?" 

Eliška by byla nejraději na tuto všetečnou otázku 
neodpověděla, už jen proto, aby lady Kateřině 
neudělala po vůli. N ež rozmyslila si to a řekla: 

"Nejsem." 
Bylo zřejmě vidět, že se lady Kateřině ulevilo. 
"A slíbíte mi, že se s rum nikdy nezasnoubíte?" 
"Nikdy nic takového neslíbím!" 
"Slečno Bennetová, jsem pohoršena a na výsost 

překvapena. Očekávala jsem, že najdu mnohem 
rozumnější mladou ženu. Než nemylte se - ne
ustoupím ani o píď. Nehnu se odtud, pokud mi ne
dáte ujištění, které po vás žádám." 

"Já vám je však nikdy nedám. Nezastrašíte mě 
a neprovedu nic tak dokonale nerozumného. Vy, 
urozená paní, si přejete, aby si pan Darcy vzal vaši 
dceru: předpokládáte snad, prosím, že by tento 
můj slib pomohl zmíněný sňatek uskutečnit? Dej
me tomu, že mi je pan Darcy nakloněn, a já ho 
odmítnu; způsobí tato okolnost, že on půjde žádat 
o ruku své sestřenice? Promiňte, lady Kateřino, ale 
důvody, kterými provázíte svoji prazvláštní žádost, 
jsou malicherné a nemístné. Strašně jste se mýlila 
v mé povaze, domníváte-li se, že se dám pohnouti 
takovýmto přemlouváním. Nevíril, jak dalece bude 
vašemu synovci milé, že zasahujete do jeho osob
ních záležitostí. Nemáte však naprosto žádného 
práva se mísit do mých osobních věcí. Prosím vás 
tedy, abyste se o tomto předmětě již dále nešířila." 
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"Nc tak ukvapeně, prosím, ještě nejsem zcela 
hotova. K námitkám, které jsem vám předložila, 
nutno připojiti ještě jednu: znám podrobnosti po
horšlivého útěku vaší nejmladší sestry. Vím vše
chno, a také to, že její sňatek s oním mladým mu
žem byl ukrutně zlátaný - na útraty vašeho otce 
a strýce. A takové děvče by se mělo státi švagrovou 
mého synovce? Aj ejí manžel, syn bývalého šafáře 
páně Darcyova otce, by měl býti jeho švagrem? 
Dobrotivé nebe, co si to myslíte? Má být památka 
pemberleyských předků takto poskvrněna?" 

"Je to již, doufám, všecko, co jste mi chtěla říci," 
ozvala se Eliška hlasem plným nevole. "Urazila 
jste mě v každém možném směru. Proto důrazně 
prosím, vraťme se domů." 

Za těch slov se mladá dívka zvedla a lady Kate
řina rovněž; a obě kráčely nazpět k domu. Stará 
dáma byla zřejmě do nejvyšší míry pobouřena. 

"Nemáte tedy žádného ohledu na čest a dobré 
jméno mého synovec? Bezcitné, sobecké děvče! 
Což nenahlížíte, že spojení s vámi ho sníží v očích 
kdekterého člověka?" 

"Lady Kateřino, 11(mám vám již co říci. Znáte 
moje názory." 

"Jste tedy odhodlána ho dostat stůj co stůj?" 
"Nic takového jsem neřekla. Jsem toliko odhod

lána jednat tak, jak uznám za nejlepší pro vlastni 
dobro, a nemíním se při tom ohlížet ani na vás 
ani na kteroukoliv jinou osobu, která není se mnou 
v žádném příbuzenském svazku." 

"Dobrá, odmítáte mi tedy vyhovět. Odmítáte 
poslechnouti nároků cti, povinnosti a vděčnosti. 
Jste rozhodnuta mého synovce zničit v úsudku jeho 
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přátel a učinit ho předmětem pohrdání celého 
světa." 

"V daném případě nejsem vázána ani žádnou 
povinností ani ctí ani vděčností. Proti žádné z nich 
bych se sňatkem s panem Darcym neprohřešila. 
A co se týká zloby jeho rodiny nebo rozhořčení 
lidské společnosti- nu, rozhněvá-li se jeho rodina, 
bude mi to venkoncem lhostejno. Ostatní společ
nost bude, doufám, příliš rozumná, aby se s ní 
v pohrdání tom spojila." 

"Tohle je tedy vaše skutečné mínění- vaše po
slední slovo? Dobrá, alespoň vím, jak se zachovat. 
Ale netěšte se, slečno Bennetová, vaše ctižádostivá 
touha nebude přece uspokojena. Přišla jsem vás 
podrobiti zkoušce a doufala jsem, že budete moud
řejší. Ale pamatujte si, že provedu, co jsem si před
sevzala." 

Tak a podobně lady Kateřina mluvila, pokud se 
neoctly u dvířek jejího kočáru. Zde se zprudka 
otočila a řekla: 
"Neloučím se s vámi, slečno Bennetová, ani ne

vzkazuji vaší matce poručení. Nezasluhujete si 
takové pozornosti: vzbudila jste mou krajní neli
bost." 

Eliška neodpověděla. Nepokusila se starou paní 
ani přemluvit, aby se vrátila do salonu, nýbrž vešla 
sama klidně do domu a slyšela, když stoupala po 
schodech, kterak kočár odjíždí. Její matka, hoříc 
netrpělivostí, ji očekávala na prahu svého pokoje 
a ptala se, proč lady Kateřina nevešla a si neod
počinula. 

"N ech těla, pospíchala již zase domů," odvětila 
dcera. 
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"Vypadá náramně vznešeně. A bylo to od ní 
nesmírně laskavé, že se u nás zastavila. Přišla rám 
asi jenom povědět, že jsou Collinsovi zdrávi. Pa
trně někam cestuje, a když projížděla Merytonem, 
napadlo ji, že by tě mohla navštívit. Nic zvlášt
ního nechtěla, Lízo?" 

Eliška byla nucena se utéci k malé lži: byloť 
přece vyloučeno, aby prozradila obsah svého roz
hovoru s lady Kateřinou. 

LVII. 

Eliška se tak hned nevzpamatovala z rozmrze-
, Josti, která se jí po oné zvláštní návštěvě zmocnila, 

ba, po několik příštích hodin nebyla s to myslit 
na nic jiného. Paní de Bourgh opravdu tedy vážila 
obtížnou cestu z Rosingsujen ajen'proto, aby zma
řila Eliščino domnělé zasnoubení s Darcym. Byl to 
od ní nepor:iratelně chytrý nápad, ale odkud se 
vzala pověst o tomto zasnoubení, to bylo Elišce 
záhadou. A pak si vzpomněla, nevznikla-li do
mněnka ta toliko čirou shodou okolností - pan 
Darcy je přece důvěrný přítel Bingleyův a Jana 
je zase její sestra a lidé tedy pravděpodobně, oče
kávajíce její svatbu, usoudili hned na možnost 
sňatku druhého. Sama si také uvědomovala, že 
sestřin sňatek jí asi často poskytne příležitost se 
s Darcym setkávat. 

Jejich sousedé na Lucasově zámečku (neboť od 
nich se pověst o jejím domnělém zasnoubení, jak 
Eliška nyní již nepochybovala, donesla přes Col! in
sovy k sluchu lady Kateřiny) vyslovili patrně to, 
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nač ona hleděla jako na možnost vzdálené budouc
nosti,jako na něco téměř určitého a vbrzku uskuteč
nitelného. Rozbírala znovu a znovu vše, co lady 
Kateřina povídala; a neubránila se nepříjemnému 
pocitu, když si předložila možné následky, jaké by 
mohly vyplynout z toho, zasáhne-li urozená paní 
do celé věci. Stará dáma, aspoň jak se před chvílí 
vyjádřila, měla v úmyslu jejich sňatek stůj co stuj 
překazit: udeří nepochybně na svého synovce. 
Eliška ovšem přesně nevěděla, jak hluboká je páně 
Darcyova náklonnost k lady de Bourgh, ani na
kolik její mínění muže míti vliv na jeho rozhodo
vání; je však zcela přirazeno, že on smýšlí o své 
tetě mnohem příznivěji než ona. A lze skoro s jisto
tou počítat s tím, že se lady Kateřina dotkne nej
citlivějšího místa v povaze svého synovce, 'připo
mene-li mu, jaké svízele mu vzniknou spojením 
s dívkou, jejíž nejbližší příbuzenstvo se tak naprosto 
liší svou úrovní od jeho příbuzných. A poněvadž 
Darcy má ostře vyvinutý smysl pro vážnost a dus
tajnost, uzná nepochybně tetiny důvody, které 
Elišce připadají směšnými a malichernými, a řekne 
si, že jsou zcela rozumné a oprávněné. 

Váhal-li dříve, co by měl nebo neměl udělat -
a často, jak se zdálo, váhával- pak rady a domluvy 
jeho nejbližší příbuzné jen ještě asi zesílí jeho kolí
sání a přinutí ho, aby se naráz rozhodl si založit 
jen takové rodinné prostředí, jímž by nebyla ohro
žena dustojnost jeho rodu. V tom případě se již 
v Hertfordshiru neukáže. Lady Kateřina se u něho 
na své zpáteční cestě ještě dnes jistě zastaví, a on 
prostě zruší slib, daný Bingleyovi, že Zl(OVU přijede 
na N etherfield. 
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"Pošle-li svému příteli některý příští den omluv
ný dopis, že mu není možno dostáti slibu," uva
žovala v duchu, "budu vědět, na čem jsem. Vzdám 
se pak nadobro jakékoli naděje a přestanu již toužit 
po jeho náklonnosti. Spokojí-li se v okamžiku, kdy 
mohl lehce dobýti mé lásky a mé ruky toliko lítostí, 
že si mě nemůže vzít, pak věru nemusím želet, že 
jsem ho ztratila." 

Když ostatní členové rodiny uslyšeli, kdo je to 
navštívil, byli nesmírně překvapeni; než spokojili 
se na štěstí tímtéž vysvětlením, které uklidnilo 
i zvědavost paní Bennetové. A Eliška byla ušetřena 
zbytečného škádlení ... 

Když příštího rána Eliška sestupovala se schodu, 
srazila se s, otcem, jenž právě vycházel z pracovny. 

"Jdu tě právě hledat, Lízo," praví!, drže v ruce 
nějaké psaní. "Pojď na chvíli do mého pokoje." 

Mladá dívka se ubírala mlčky za otcem; 
a domněnka, nesouvisí-li to, co jí on chce, nějak 
s listem, který nesl v ruce, jen ještě zvyšovala její 
zvědavost. Kmitlo jí znenadání hlavou, nepochá
zí-li snad dopis od lady Kateřiny, a s hruzou hle
děla vstříc vysvětlování, které ji čeká. 

Následovala otce ke krbu, kde se oba posadili. 
"Dostal jsem dnes ráno dopis, který mě nesmírně 

udivil," začal. "A poněvadž se, Lízo, týká hlavně 
tebe, je třeba, abys znalajeho obsah. Netušiljsem 
dodnes, že dvě z mých dcer se chystají vplouti do 
přístavu manželského. Dovol, abych ti blahopřál 
k tak velice významnému vítězství." 

Eliščinu tvář zaplavila červeú: nepochybovala 
teď ani na vteřinu, že list pochází od synovce a ni
koliv od tety. A byla na rozpacích, má-li se rado-
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vat, že se Darcy vyjádřil, anebo má-li se cítit 
uraženou, že nenapsal napi"cd ji. Ale vtom již otec 
pokrač?;:~l: ' o ' v• ' ' 

"Tvans se, L1zo, jaLo bys ncco tus1la. Nilcclc 
dámy vynikají obyčejně podivuhodnou prozíra
vostí v takovýchto věcech. Troufám si však vyzvat 
v tomto přípaclě i tvůj bystrozrak na souboj, ne
boť vsázím hlavu, že neuhodneš jméno svého ci
tele. Tenhle dopis mi poslal pan Collins." 

"Pan Coll.ins! Co by on mohl včclět ?" 
"Inu, něco velmi důležitého. Začíná s blaho

přáními k blížícímu se súatku mé nejstarší dcery, 
kteroužto novinu mu pravdčpcdobně prozradili 
naši dobromyslní, Uevetivi Lucasovi. Nemíním 
zbytečně si pohrávat s tvou trp~livostí a tel~e una
vovat poznámkami k této příležitosti. Přečtu ti jen, 
i.o, co se týká tebe." 

" , ... Když jsem nyní,' píše Collins, ,projevil 
svá vroucí blahopřání k očdávanému sňatku, 
jalwž i přání mé drahé Charloty, dovolte mi, 
vážený strýče, abych se zmínil o jiné šťastné udá
losti podobného rázu. Dověděl jsem se ji z téhož 
pramene. Vaše dcera Eliška, jak se proslýchá, 
neponese prý jméno Bennetová dlouho poté, kdy 
její starší sestra se ho vzdá. A vyvoleného společníka 
jejího příštího osudu lze vším právem pokládati za 
jednu z nejurozenějších a nejúctyhodnčjších osob
ností \' naší zemi.' - Uhodla bys, Lízo, koho má 
Collins na mysli?" 
",Zmíněný gentleman je ncobvykle štědře obda

řen vším, čeho si jen srdce smrtc:lníkovo i11úže pl'áti: 
skvě!)Tn majet];~m i vvzr:cšcnťm J?říbuz:nst.ven; ~ 
mnona farnostmi. N ez prcs vcskcra pokusem pravc 
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\·~.jmenovaná, dovolte, abych vás varoval, \'ážcn)' 
slrj';čc, i sestřenku Elišku a připomnčl, kolik zla 
byste natror:ili, kdybyste ukvapeně phjali nabídku 
onoho gentlemana, které z důvodů na v)'sost po
chopitelných budete nakloněni se chopit oběma 
rukama.' " 

"Napadá tě už, Lízo, kdo je onen gentleman? 
A.le pozor, tecl teprve phchází Collins kjádru věci." 

" ,Příčina, proč vám dávám v)rstrahu, je tato: 
~fám závažn)' dúvod se domnívat, že teta řečeného 
vznešeného pána, lady Kateřina de Bourgh, nepo
hlíží na toto ;,pojení příznivým okem.' " 

"Ten tvúj vyvolence, jak vidíš, je pan Darcy! 
To žasneš, Lízo, co? Byli by si mohli Col!ins nebo 
Lucasovi vyn}yslit z kruhu našich spolcčn)'ch zná
mých jméno,· které by zřeLelněji odhalovalo jejich 
idevetivou jJrolhanost? Pan Darcy, jenž se nikdy 
ncpodívá na ženu, aby na ní nenašel nějakou chy
bičku a jenž o tebe pravděpodobně nikdy ani 
okem nezavadil! To je vč~·u báječné!" 

Eliška se pokoušela vpadnouti do otcovy žer
tovné nálady, než poclz\i'ilo se jí toliko vynutit na 
rty velmi cbab)' úsměv. 

"Není to švanda?" 
"ó ano, čti, prosím,dále !'' 
" ,Když jsme se minulého večera zmínili pl'ed 

urozenou paní o možnosti súatku mezi mou 
sestřenkou a panem Darcym, tu ona s obvyklou 
blahosklonností vyjádfila svůj názor na tuto věc. 
A z jejích slov jsem jasně vyrozuměl, že chová 
velmi závažné námitky proti rodině mé scstl'cnky 
a že by nikdy nedala svolení k súatku tak potup
nému, jal;; jej n:ozval<e. I poYaŽO\'al jsem za svou 
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svatou povinnost to sestřence co nejrychleji ozná
mit, aby jí a jejímu vysoce váženému ctiteli bylo 
jasno, co je v budoucnosti očekává a aby se tedy 
unáhleně nehnali do manželství, kterému nebylo 
uděleno náležité schválení.' - A pan Collins ještě 
dodává:" · 

" , Těší mě zároveň, že se podařilo tak znamenitě 
skoncovat neblahý poklesek mé sestřenky Lydic. 
jedině mě rmoutí, že ti dva,jakje téměř všeobecně 
známo, žili již spolu před řádným uzavřením man
želského svazku. Nesmím tudíž zanedbati povin
nost, kterou mi ukládá moje povolání duchovního, 
a smlčeti, jaký bolestný úžas vzbudila ve mně 
zpráva, že jste přijal, vážený strýče, tuto mladou 
dvojici do svého domu ihned po jejich odd~vkách. 
To je přece zřejmé podporování hříchu! Kdybych 
já byl duchovním pastýřem v Longbournu, byl 
bych se tomuto nešvaru vší svou autoritou opřel. 
Jako křesťan jste byl arci povinen jim odpustit, než 
nikdy jste neměl dovolit, aby překročili váš práh 
nebo aby snad kdokoliv před vámi vyslovil jejich 
jméno.'" 

"Taková je tedy Collinsova představa o křesťan
ském milosrdenství," pronesl jizlivě pan Bennet. 
"Zbytek jeho dopisuje pakjižjen vyplněn povídá-

. ním o stavu jeho milované Charloty a o jeho tou
žebném očekávání olivové ratolesti. -Ale, Lízo, ty 
nikterak nevypadáš, jako by ti ta hloupost půso
bila švandu. Doufám, že se nebudeš chovat jako 
nějaká upejpavá slečinka anebo se tvářit, jako bys 
byla dokonce uražená Collinsovým planým žva
něním. Neboť pro co jiného člověk vlastně žije, 
ne-li proto, aby byl pro své sousedy terčem krato-
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chvílí a aby zase on se vysmál jim, až na ně dojde 
řada?" 

"Och, celá ta zápletka mě náramně baví;" 
usmála se Eliška nuceně. "Jenom že je to všecko 
poněkud záhadné." 

,;Ovšem, ovšem, ale v té záhadnosti tkví právě 
to zábavné! Kdyby si byli vzali na mušku jiného 
muže, nic by to neznamenalo. Co však dělá celou 
tu smyšlenku tak šprýmovně hloupou, je Darcyova 
čirá lhostejnost k tobě a tvůj vyhraněný odpor 
k němu! Ačkoliv je mi z duše protivné, mám-li 
někomu psát dopisy, korespondence s Collinsem 
bych se nevzdal za nic na světě. Kdykoliv čtu od 
něho nějakou tu epištolu, nemohu si pomoci, ale 
musím mu dáti přednost i pí·ed Wickhamem, 
třebaže si vysoce cením nestoudnosti a pokrytectví 
svého milého zeťáčka! A poslyš, Lízo, nezmiiíovala 
se přece jen lady Kateřina o této pověsti? N epo
ctila nás vlastně svou návštěvou jen proto, aby 
odmítla dát svoje svolení?" 

Na tuto otázku dcera odpověděla smíchem. 
A poněvadž pan Bennet položil otázku bez špetky 
podezření, nermoutilo Elišku, že otec ji opakoval. 
Ještě nikdy se nemusela tolik přemáhat, aby za
kryla své skutečné city jako tentokráte. Musila se 
tvářit vesele, ač by byla nejraději plakala. Otec ji 
krutě pokořil poznámkou o Darcyově lhostejnosti 
k ni; nezbývalo jí ovšem, než se zatím podivovat 
takovému nedostatku prozíravosti. Ale na druhé 
straně se zase strachovala, aby si ona ve své obrazo
tvornosti nepředstavovala příliš mnoho, jestliže 
její otec viděl tak málo. 

439 



v , 

PRILOHAč. 5 
Empirický materiál excerpovaný z českého překladu románu Pride and Prejudice 

od Evy Kondrysové (1967). 



l : \ j' 

NÁRODJ\TÍ KNIHOVNA 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
1000531599 

Př·clo~iia Eva l(onclry.'<)VÚ 

Všeobecně panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, 
který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky. 

A přistěhuje-li se někam takovýto mladík, je tento názor 
tak zakořeněn v myslích sousedních rodin, že jej považují za 
pravoplatné vlastnictví té které dcery ještě dříve, než mají 
možnost se obeznámit s jeho vlastními pocity nebo zásadami 
v tomto ohledu. 

"Drahý manželi," pravila jednoho dne paní Bennetová 
onomu pánovi, "zdalipak už víte, že Netherfieldské panství 
dostane konečně nájemce?" 

Pan Bennet odvětil, že nikoli. 
"Už je tomu tak," opáčila; "právě se odtamtud vrátila paní 

Longová a všechno mi to vypověděla." 
Pan Bennet na to nic neříkal. 
"Cožpak nechcete vědět, kdo tam př~jde ?" zvolala jeho 

choť netrpělivě. 
"Vidím, že byste ,mi to ráda sdělila, a já jsem hotov vás 

vyslechnout." 
Tato pobídka stačila. 
"Jen považte, můj drahý, to vás bude zajímat: paní 

Longová řiká, že pánem na Netherfieldu bude velmi zámožný 
mladík ze severní Anglie; v pondělí se tam prý přijel podívat 
v kočáře se čtyřspřežím, a tak se mu to zalíbilo, že se s panem 
Morrisem okamžitě dohodl; má se prý nastěhovat ještě pí·ed 
Svatým Michalem a část služebnictva přibude prý už koncem 
příštího týdne." 
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"] akpak se jmenuje?" 
"Bingley." 
"Je ženatý nebo svobodný?" 
"Ach, svobodný! Svobodný je, drahý choti! Svobodný 

mladík, a jak zámožný, má čtyři nebo pět tisíc ročně. To je 
něco pro naše děvčata!" 

"Jak to? co je jim po tom?" 
"Že mě můžete tak zlobit, drahý choti," odvětila paní 

Bennetová. "Víte dobře, že pomýšlím na to, aby si jednu 
z nich vzal." 

"z toho důvodu se sem tedy stěhuje?" 
"z toho di'lvodu! Jak můžete říci takovou hloupost! Ale 

není přece vůbec vyloučeno, že by se mohl do některé zami
lovat, a proto ho okamžitě, jakmile přijede, musíte navštívit." 

"To bych ani nepovažoval za nutné. Zajeďte tam s děvčaty 
sama, anebo je pošlete bez doprovodu, což snad bude nc:j
moudřejší, protože vás žádná půvabem nepředčí, a třeba 
byste se panu Bingleymu nc:jlépe líbila vy." 

"I vy lichotníku! Kdysi jsem snad nebývala zrovna ošklivá, 
avšak nyní si už ničeho nedomýšlím. Nehodí se, aby matka 
pěti dospělých dcer dbala na vlastní krásu." 

"V tom případě mčb asi i dřív sotva nač dbát." 
"Nic naplat, drahý manželi, musíte se vypravit a pana 

Bingleyho po souseclsku přivítat, až sem přibude." 
"Ujišťuji vás, že o to ani za mák nestojím." 
"Nczapomínejte, že máte dcery. Považte, .iaká by to byla 

partie pro jednu z nich! Sir William a lady Lucasová za ním 
chtějí rozhodně zajít, a to výhradně z onoho důvodu; víte 
přece, žejinak nové lidi nenavštěvují. Není vyhnutí, musíte to 
učinit, protože jinak bychom tam nemohly m_y." 
"Načpak takové cavyky! Jsem si jist, že vás pan Bingley 

rád uvidí, a já vám dám s sebou krátký průvodní dopis, že 
ochotně svoluji, aby si vzal, kterou chce, ačkoli já bych se 
přimlouval za mou rozmilou Lízinku.'' 

"Nic takového rozhodně nedovolím. Líza ncní o nic lepší 
než ostatní, a já tvrdím, že ncní ani zdaleka tak krásná jako 
Jane, ani zdaleka tak veselá a příjemnájako Lydia.Jenžc vy jí 
odjakživa nadržujete." 
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"Žádná z nich nestojí za fajfku tabáku," odpověděl. "Jsou 
hloupé a pošetilé, jako děvčata bývají, ale Lízinka je přece jen 
trochu čipernější než její sestry." 

"Jak můžete mluvit tak ošklivě o vlastních dětech, choti! 
Máte radost, když mě můžete pozlobit. Neberete vůbec ohled 
na mé ubohé nervy!" 

"Mýlíte se, drahá. Ctím vaše nervy. Jsem s nimi důvěrně 
spřátelen. Vždyť mi je ohleduplně připomínáte už dobrých 
dvacet let." 

"Och, vy nevíte, co mě už stály utrpení." 
"Doufám, že to překonáte a že se dožijete toho, jak mladíci 

s čtyřtisícovými důchody zaplavují náš kraj." 
"Co by nám to bylo platné, i kdyby se jich sem nastěhovalo 

dvacet, když je nechcete navštívit." 
"Až jich bude dvacet, navštívím je všechny, na to se spo~ 

lehněte, milá choti." 
Pan Bennet v sobě spojoval pohotový vtip, sarkasmus, 

uzavřenost i rozmary tak zvláštním způsobem, že ho jeho paní 
ani za třiadvacet let společného života nemělaještě prokouknu
tého. Proniknout zajejí duševní obzor nevyžadovalo takového 
úsilí. Byla to žena s malým pochopením pro ostatní, nepa
trným vzděláním, náladové povahy. Když jí něco nevyhovo
valo, jala se naříkat na pomyslnou neurózu. Jejím životním 
cílem bylo vyvdat dcery a mezitím se utěšovala návštěvami 
a novinkami. 

2 

Pan Bennet šel mezi prvními složit poklonu panu Bingleymu. 
Od prvopočátku se s ním hodlal seznámit, ačkoli manželku 
nepřestával ujišťovat, že nikam nepůjde; však se o tom dozvč~ 
děla až večer po vykonané návštěvě. A pak jí to sdělil násle~ 
dovně:- Všiml si, že jeho druhorozená dcera pilně vylepšuje 
nějaký klobouk, a z ničeho nic poznamenal: 

9 

I 
';';.\.·, 

f~; ... , 
\;'~ 

f• 
~~ 
'"~ ~ 

I 
/tj 

~ 
~ 

I 
ti r; 
.M 

~ 
·~~ 

I 
~ 
~ .. ~ 

I 
~ ... 
~; 
·tfJ 
f'< 

l; 
;'>; 

~t 
i: 
f.' 
l: 
~ 

•• 
L 

r 
~. 
i', 
'-· 
~ 



3 

Ať se však paní Bennetová vyptávala, jak chtěla -a všech pět 
dcer ji přitom všemožně podporovalo - nedokázala vypáčit 
ze svého chotě dostatečný popis pana Bingleyho. Volily roz
ličnou taktiku - nezastřené dotazování, lstivé předpoklady 
i vzdálené narážky, on však ze všech kliček vyklouzl, a tak 
jim nakonec nezbývalo než se spokojit s informacemi z druhé 
ruky, které jim poskytla jejich sousedka lady Lucasová. Její 
hlášení byla navýsost uspokojující. Sir William jím byl nad
šen. Je prý docela mladý, okouzlujícího zevnějšku, nesmírně 
přívětivý, a nadto se hodlá zúčastnit příštího společenského 
večírku i s řadou přátel. Co mohlo znít nadějněji? Záliba 
v tanci je prvním krůčkem k tomu, aby se tu zamiloval; a tak 
leckterá dívka snila o dobytí jeho srdce. 

"Kdybych se dožila toho, že by jedna z našich děvčat byla 
paní na Netherfi.eldu," pravila paní Bennetová manželovi, 
"a ostatní se stejně dobře vdaly, tak už bych si nic jiného ne
přála." 

Za několik dní oplatil pan Bingley panu Bennetovi návštěvu 
a seděl s ním asi deset minut v knihovně. Doufal, že se přitom 
naskytne příležitost k seznámení se slečnami, o jejichž půvabu 
už toho mnoho slyšel, avšak musel se spokojit pouze s otcem. 
Dámy na tom byly o něco lépe, neboť mohly z horního okna 
aspoň zjistit, že má na sobě modrý kabátec a že přijel na čer
ném koni. 

Krátce nato mu bylo odesláno pozvání na oběd, a paní 
Bennetová již dumala, které chody by její kuchyni nejvíce 
sloužily ke cti, když tu přišla odpověď, jež vše zhatila. Pana 
Bingleyho volají ncodkladné záležitosti nazítří do Londýna, 
a tak s velkou lítostí sděltúe, že není s to přijmout prokázanou 
poctu atd. Paní Bennetová byla úplně vyvedena z míry. Ne
dovedla si představit, co naléhavého by mohl mít na práci ve 
městě tak krátce poté, co přibyl do Hertfordshiru, a vyjádřila 
obavy, zda snad nepolettúe stále z jednoho místa na druhé 
a nikdy se v Nethcrfieldu pořádnč neusadí. Lady Lucasováji 
poněkud upokojila domněnkou, že snad odjel do Londýna jen 

12 

pro tu velkou společnost, co chce přivést na ples, a brzy přišla 
zpráva, že s panem Bingleym přijede dvanáct dam a sedm 
pánů. Dívky rmoutil tak velký počet dam, avšak den před 
plesem se trochu utěšily, když zvěděly, že jich s sebou přivezl 
ne dvanáct, ale jen šest - pět sester a jednu sestřenici. Na
konec však do tanečního sálu vkročila pouze pětičlenná spo
lečnost - pan Bingley, jeho dvě sestry, manžel starší z nich 
a ještě jeden mladý pán. 

Pan Bingley měl pohledný a ušlechtilý zjev, příjemnou tvář 
a přátelské, nestrojené vystupování. Jeho sestry byly půvabné 
a dělaly dojem dam velkého světa. Pan Hurst, jeho švagr, 
vypadal pouze urozeně, avšak jeho přítel pan Darcy brzy 
vzbudil všeobecnou pozornost svou urostlou, vysokou posta
vou, čistými rysy, hrdým držením a zprávou, která šla od úst 
k ústům za pět minut poté, co vstoupil do sálu, že má totiž 
jmění vynášející deset tisíc ročně. Pánové prohlašovali, že je 
to junák, dámy usoudily, že je mnohem větší fešák než pan 
Bingley, a polovinu večera k němu všichni vzhlíželi s vřelým 
obdivem, až jeho chQvání zavdalo příčinu k všeobecnému 
rozčarování a jeho popularita vyprchala, neboť společnost 
shledala, že je pyšný, že mu nejsou dost vznešení a že ho to tu 
nebaví, a pak už ho ani rozlehlé statky v Derbyshiru ne
zachránily, aby neměl odpudivý, nepříjemný zevnějšek a aby 
svému příteli nedosahoval ani po kotníky. 

Pan Bingley se zakrátko seznámil s kdekým v sále, s chutí 
a živě se bavil, nevynechal ani jeden kousek, byl smutný, že 
ples už končí, a zmínil se o tom, že musí také uspořádat po
dobný večer, v Netherfieldu. Taková zlatá povaha mluví 
sama za sebe. Jaký rozdíl proti jeho přiteli! Pan Darcy si 
zatančil pouze jednou s paní Hurstovou a jednou se slečnou 
Bingleyovou, nepřál si být představen žádné jiné dámě a strá
vil zbytek večera tím, že se procházel po sále a tu a tam pro
hodil slovíčko s někým ze svých přátel. Jeho charakter byl 
odhalen. Byl to nejpyšnější, nejnepříjemnější člověk na světě 
a nikdo si nepřál, aby se tu ještě kdy ukázal. Nejvíce proti 
němu byla zaujata paní Bennetová, která nejen neschvalovala 
jeho celkové výstupování, ale navíc byla pobouřena tím, že 
se opovržlivě vyjádřil o jedné její dceři. 
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rcm, kdyby nebyla náhodou potkala na ulici famula pana 
Jonese a ten jí neí'ekl, že nemají posílat žádnou medicínu do 
Netherfieldu, protože slečny Bennetovy už odjely; načež vě
novala pozornost panu Collinsovi, jehož jí Jane představila. 
Přijala ho s vybroušenou zdvořilostí, což jí on v míře ještě hoj
nější opětoval, omlouval se, že k ní vtrhl, aniž měl tu čestji 
znát, osměluje se však doufat, že mu to nebude mít příliš za 
zlé vzhledem k jeho příbuzenským svazkům s mladými dá
mami, díky nimž má to potěšení před ní stanout. Paní Phi
lipsová byla úplně překonána tak nebetyčně dokonalými způ
soby, avšak zájem o jednoho cizího pána vystřídalo brzy vzru
šení a dotazy ohledně druhého; nemohla o něm bohužel sdělit 
neteřím nic víc než to, co už věděly, že ho totiž přivezl pan 
Denny z Londýna a že má sloužit u domobraneckého pluku 
jako poručík. Pozoruje ho už dobrou hodinu, pravila, jak se 
prochází po ulici sem a tam, a kdyby se byl pan Wickham 
znovu objevil na scéně, byly by se Kitty s Lydií jistě nadále 
zaměstnávaly stejně; naneštěstí však prošlo pod oknem pouze 
několik jiných důstojníků, kteří se ve srovnání s novým obje
vem náhlejevilijenjako "nezajímaví hlupáci". Někteří z nich 
měli přijít k Phi1ipsovým druhý den na večeři a paní tetinka 
slíbila, že vyšle svého manžela, aby se s panem Wickhamem 
seznámil a rovněž ho pozval, dostaví-li se v pÍném počtu 
i Longbournští. S tím všichni souhlasili a paní Philipsová pro
hlásila, že se jen trochu pobaví a zasmějí nad lotem a pak že 
jim nachystá něco teplého k večeři. Vyhlídka na takový záži
tek všechny rozveselila a loučili se tedy v růžové náladě. 
Pan Collins se ještě jednou omluvil, než vykročil z pokoje, 
a dostalo se mu stejně zdvořilého ujištění, že omluv není. 
třeba. 

Na zpáteční· cestě vylíčila Elizabeth Jane, čeho byla svěd-. 
kem při setkání obou pánů. Jane by byla brala v ochranu 
jednoho nebo druhého, případně oba, kdyby se bylo zdálo, že 
se něčeho nechvályhodného dopustili, nedovedla si však jejich 
zvláštní počínání vysvětlit o nic víc než její sestra. 

Doma se pan Collins velmi zavděčil paní Bennetové tím, že 
velebil zdvořilé přijetí a způsoby paní Philipsové. Tvrdil, že 
krom lady Catherine a její dcery se ještě nesetkal s tak spole-
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i;enskou dámou, neboť ho nejen přijala nesmírně milostivě, 
ale nadto ho výslovně pozvala druhý den na večeři, přestože 
do té chvíle nemčl tu čest ji znát. Jistě to lze zčásti přičitat 
jeho vztahům k rodině Bennetových, avšak stejně se k němu 
ještě v životě nikdo nechoval tak pozorně. 
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Jelikož nebylo námitek proti tomu, co si omladina domluvila 
s paní tetinkou, a úzkostlivý pan Collins,jenž pro samé ohledy 
nechtěl nechat manžele Bennetovy samotné ani jeden večer 
během své návštěvy, narazil na skálopevný protichůdný 
názor, dovezl ho kočár s pěti sestřenkami v patřičnou dobu 
do Merytonu; když děvčata vstoupila do salónu, vyposlechla 
s radostí zprávu, že pan Wickham přijal strýčkovo pozvání 

a že se už dostavil. 
Po tomto sdělení se všichni rozesadili a pan Collins, jenž 

měl možnost se v klidu porozhlédnout a obdivovat, byl natolik 
uchvácen rozlohou bytu a zařízením, že si - podle vlastních 
slov - připadal, jako by se octl v malém ranním salónku na 
Rosingsu, kde panstvo v létě snídává; tímto příměrem se paní 
Philipsové zprvu příliš nezavděčil, avšak když jí náležitě vy
světili, co je to rosingský zámek a kdo je to jeho majitelka -
když vyposlechla popis jednoho z přijímacích salónů lady 
Catherine a dozvěděla se, že pouze komín od krbu přišel na 
osm set liber - pak teprve ocenila, jakou poklonu jí složil, 
a nebyla by se už bránila ani porovnání se zámeckým poko-

jem pro služk:u. A.ž do chvíle, kdy vstoupili pánové, zaměstnával pan 
Collins svou hostitelku blaženým líčením lady Catherine 
i jejího sídla v celé jejich velikoleposti, přerušovaným jen ob
časnou pochvalnou zmínkou o jeho vlastním skromném 
obydlí a o tom, jak si je přestavuje a zařizuje. Paní Philipsová 
mu s velkým zájmem popřávala sluchu, měla o něm čím dál 
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Uplynul asi týden od Janina zasnoubení s Bingleym; oba 
mladí lidé seděli jednou zrána s její matkou a sestrami v jí
delně, když tu zaslechli pod okny hrčení kol a viděli, že 
u vchodu zastavuje čtyřspřeží. 

Na návštěvy bylo ještě příliš časně a kromě toho jim povoz 
nepřipadal povědomý ze sousedství. Táhli jej poštovni koně 
a nepoznávali ani kočár, ani livrej lokajů na kozlíku. Jelikož 
však bylo zřejmé, že k nim někdo jede, vyzval okamžitě 
Bingley slečnu Bennetovou, aby se vyhnuli dotěrnému vetřelci 
a šli se raději projít do háječku. Jane mu vyhověla a zbylé tři 

. dámy byly vydány napospas své zvědavosti, dokud se dveře 
neotevřely a návštěva nevstoupila. Byla to lady Catherine 
de Bourghová. 

Všechny tři byly ovšem připraveny na nějaké překvapeni, 
avšak v tomto případě předčila skutečnost veškeré očekáváni 
- a paní Bennetová s Kitty, které ji neznaly, neužasly zdaleka 
do té míry jako Elizabeth. Vplula do místnosti způsobem ještě 
majestátnějším než obvykle, odpověděla na Elizabethin po
zdrav nepatrným přikývnutím a beze slova se usadila. 

Elizabeth zašeptala matce, kdo to přichází, když se Její 
Jasnost objevila na prahu, avšak dáma neprojevovala přání 
seznámit se s přítomnými. 

Paní Bennetová se dosud nevzpamatovala z ohromení, 
avšak lichotilo jí, že má tak vznešenou návštěvu, a proto ji 
přivítala s vybranou zdvořilostí. Dáma chvíli seděla mlčky 
a pak prohodila velmi přezíravě k Elizabeth: 

"Doufám, že jste zdráva, slečno Bennetová. Tato dáma je 
zřejmě vaše matka, ne?" 

Elizabeth odvětila s nejvyšší možnou stručnosti, že ano. 
"A tohle je asi některá z vašich sester?" 
"Ano, Vaše Jasnosti," ujala se slova paní Bennetová, pře

šťastná, že si popovídá s lady Catherine. "To je naše předpo
slední dcerka: nejmladší se nedávno vdávala a nejstarší se 
prochází někde venku s mládencem, jenž asi brzo bude patřit 
do rodiny." 
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"Máte tu velice malý park," opáčila lady Catherine po 

krátké odmlce. 
"S Rosingsem se jistě ani porovnat nedá, lady Catherine, 

avšak ujišťuji vás, že je mnohem rozlehlejší než park sira 

Williama Lucase." 
"Tohle je nešikovně položený salón, jak tu můžete v létě 

odpoledne vydržet, vždyť okna vedou přímo na západ!" 
Pani Bennetováji ujistila, že tu po obědě nikdy nesedávají, 

a dodala: 
"Dovolte, Vaše jasnosti, abych se vás pozeptala,jak se daří 

panu Collinsovi a jeho choti?" 
"Dobře, viděla jsem je předevčírem večer." 
Elizabeth předpokládala, že jí nyní pi·edá dopis od Char

iotty, neboť v tom viděla jediné možné vysvětlení její návštěvy . 
Žádný dopis se však neobjevil, a tak si lámala hlavu dál. 

Paní Bennetová nabízela přezdvořile Její Jasnosti občerstve
ní, avšak lady Catherine s velkou rozhodností a pramalou 
zdvořilostí odmítla cokoli pojíst, vstala a obrátila se na Eliza-

beth: 
"Zdá se, že máte tamhle za trávníkem docela slušné keře, 

slečno Bennetová. Ráda bych se tam podívala, kdybyste byla 
tak laskavá a doprovodila mě." 

"Jen jdi, děvenko, a proveďJejí Jasnost po cestičkách. Snad 
by se jí zamlouvalo v poustevně." 

Elizabeth poslechla, odběhla si do pokoje pro slunečník 
a vedla urozenou návštěvu dolů. Cestou se pozdržely v hale, 
neboť lady Catherine otevřela dveře do jídelny a do salónu, 
krátce je přehlédla, prozkoumala, prohlásila, že dělají docela 

slušný dojem, a kráčela dál. 
Její kočár stál ještě pí·ed vchodem a Elizabeth si všimla, 

že v něm sedí její komorná. Mlčky se ubíraly vyštěrkovanou 
cestičkou směrem k hájku; Elizabeth si urnínila, že se nebude 
namáhat udržovat v proudu rozhovor s osobou, která se cho
vá tak nadobyčej urážlivě a nepříjemnč. 

"Jakjsem si kdy mohla myslet, že její synovec podobný?" 
říkala si, když na ni hleděla. 

Jakmile se octly mezi stromy, ujala se la.dy Catherine slova 

následujícím způsobem: 
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"Nejste určitě na pochybách, proč jsem se za vámi rozjela, 
slečno Bennetová. Muselo vám to napovědět vaše srdce, vaše 
svědomí." 

Elizabeth na ni hleděla v nelíčeném údivu. 
"Mýlíte se, Vaše Jasnosti. Marně celou tu dobu uvažují, 

čemu máme děkovat za čest, kterou jste nám prokázala." 
"Měla byste už vědět, slečno Bennetová," opáčila vznešená 

dáma rozzlobeně, "že se mnou si nikdo nezahrává. Chcete-li 
však být neupřímná, Já taková nebudu. Byla jsem odjakživa 
proslulá svou upřímností a otevřeností a při projednávání tak 
důležité záležitosti od ní samozřejmě neupustím. Před dvěma 
dny se mi donesla nanejvýš pobuřující zvěst. Bylo mi řečeno, 
že nejen vaše sestra udělá velmi výhodnou partii, ale že i l!JI, 
že slečna Elizabeth Bennetová pravděpodobně zq.krátko nato 
stane před oltářem s mým synovcem - s mým vlastním synov
cem- s panem Darcym. Vím sice, že je to nestydatá pomluva, 
- neurazila bych ho natolik, abych začala uvažovat, zda na 
tom něco není, ale přesto jsem se rozhodla sem okamžitě zajet 
a sdělit vám své stanovisko." 

Elizabeth zrudla překvapením i pobouřenim. "Pokládáte~li 
to za vyloučené," řekla, "pak se d.ivim, že jste se obtěžovala 
tak daleko. Co tím Vaše Jasnost vlastně sleduje?" 

"Trvám na tom, aby takové zvěsti byly veřejně popřeny." 
"Tím, že jste pli.jela do Longbournu a navštívila mě a mou 

rodinu," odvětila Elizabeth chladně, "je spíše podnítíte, než 
vyvrátíte, pokud tedy vůbec koluji." 

"Pokud kolují! Vy tedy předstíráte, že o tom nic nevite? 
Cožpak to pilně nešíříte sami? Nevite snad, co se o vás po
vídá?" 

"Nikdy jsem nic takového neslyšela." 
"A můžete rovněž prohlásit, že se to nezakládá na pravdě?" 
"Nemohu se pochlubit takovou dávkou upřímnosti jako 

Vaše Jasnost. Může se stát, že se mě zeptáte na něco, nač 
nebudu mít chuť odpovídat." 

"To je neslýchané! Slečno Bennetová, trvám na tom, abyste 
mi vyhověla. Snad vám - můj synovec - nenabídl ruku?" 

"Vaše Jasnost sama prohlásila, že je to vyloučeno." 
"Mělo by to být, musí to být vyloučeno, pokud si zachová 
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zdravý rozum. Ale l!JI jste ho mohla lákat a mámit, až v chvil
kovém poblouznění zapomněl, čím je pGvinován sobě a své 
rodině. Mohla jste ho svést." 

"Je-li tqmu tak, pak bych byla sama proti sobě, abych se 
k tomu doznala." 

"Slečno Bennetová, vite, koho máte před sebou? Nejsem 
zvyklá na takov-ý tón. Jsem pomalu jeho nejbližší příbuzná na 
světě a mám právo znát všechny jeho záležitosti." 

"Ale nemáte právo znát moje, a takovýmhle způsobem mě 
rozhodně nepřimějete, abych se vám s něčím svěřovala." 

"Aby mezi námi nedošlo k nedorozumění: sňatek, o nějž 
máte tu drzost usilovat, se nikdy neuskuteční. Ne, nikdy. Pan 
Darcy je zasnouben s mou dcerou. A teď jsem zvědavá, co na to 
řeknete." 

"Jen tolik: v tom případě přece nemáte důvod předpoklá-
dat, že nabídne ruku mně." 

Lady Catherine na okamžik zaváhala a pak pravila: 
"Jsou zasnoubeni trochu zvláštním způsobem. Byli si určeni 

od dětství. Já ijeho matkajsme si to upřímně přály, slibovaly 
jsme si to, když ještě leželi v kolébkách, a nyrrí, kdy by tužba 
obou sester měla být splněna jejich sňatkem, by to zmařila 
osoba tak málo urozená, tak bezvýznamná, která nemá k naši 
rodině žádný vztah, jako vy! Cožpak neberete v úvahu přání 
jeho blízkých - a samozřejmě předpokládané zasnouberrí se 
slečnou de Bourghovou? Cožpak nemáte ani špetku smyslu 
pro to, co se sluší a patří? Neslyšelajste, jak jsem říkala, že mu 
byla od nejútlejšího dětství předurčena jeho sestřenka?" 

"Slyšela, a slyšela jsem to už dřív. Ale co je mi po tom? 
Nestojí-li mému sňatku s vaším synovcem v cestě žádné jiné 
překážky, pak mě od něho zajisté neodradí vědomí, že sijeho 
matka s tetou kdysi přály, aby si vzal slečnu de Bourghovou. 
Udělaly jste, co bylo ve vašich silách, když jste se mezi sebou 
domluvily, uskutečněni vašeho přání však závisí na někom 
jiném. Nemiluje-li pan Darcy svou sestřenku a nepokládá-liji 
za svou nevěstu, proč by si nesměl vybrat jinou dívku? 
A budu-li to já, proč bych ho nesměla vyslyšet?" 

"Protože by to bylo proti vší cti, slušnosti a rozumu i proti 
jeho zájmům. Ano, slečno Bennetová, i proti jeho vlastním 
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zájmům: snad si nemyslíte, že se ho rodina a přátelé nezřek~ 
nou, jestliže zlolajně zkřížíte jejich plány? Všichni jeho lidé 
vás budou odsuzovat, přehlížet, nenávidět. Váš sňatek bude 
pokládán za pohanu rodu, nikdy nepřejde nikomu přes rty 
vaše jméno." 

"To jsou těžké tresty," odvětila Elizabeth, "avšak manžel~ 
siví s panem Darcym přináší tolik mimořádně lákavých vý~ 
hod, že by žádná, celkem vzato, nemusela litovat." 

"Zarputilé, svéhlavé děvče! Styďte se! To je dík za to, 
jak jsem vás na jaře přijala? Nejste mi ničím povinována? 
Posaďme se. Je vám jasné, slečno Bennetová, že jsem k vám 
přijela pevně odhodlána dosáhnout svého a nic mne od toho 
neodvrátí. Nejsem zvyldá se podřizovat cizím rozmarům. 
Nesnáším, aby se mi nevyhovělo." 

"Vaše Jasnost se tedy octla v politováníhodné situaci, ale 
já se tím necítím nijak vázána." 

"Co si to dovolujete, mne přerušovat! Vyslechněte mě 
mlčky. Má dcera a můj synovec jsou pro sebe jako stvoření. 
Pocházejí po matce ze stejného vznešen~ho rodu a po otci 
z úctyhodných, počestných a starobylých, ač nešlechtických 
rodin. Oba mají značné jmění. Jsou si zaslíbeni, protože si to 
přeje každý příslušník obou rodin, a co tomu brání? Opo~ 
vážlivá ctižádost děvčete bez příbuzenstva a bez přátel, bez 
peněz. To že mám strpět? Ne, ne, toho bohdá nebude! Kdy
byste věděla, co je pro vás dobré, tak byste si nepřála opustit 
prostředí, v němž jste vyrostla." 

"Nedomnívám se, že bych to prostředí opustila, kdybych se 
provdala za vašeho synovce. Onje gentleman stejně jako můj 
otec: v tom jsme si rovni." 

"Ano, váš otec je gentleman, ale kdo byla vaše matka? 
Kdo jsou vaši strýcové a tety? Nemyslete si, že o nich nic 
nevím." 

"Ať o nich víte cokoli," řelda Elizabeth, "když to nevadí 
vašemu synovci, nevím, proč by to mělo vadit vám." 

"Řekněte mi krátce a jasně; jste zasnoubeni?" 
Elizabeth by byla neodpovídala na tuto otázku jen kvůli 

lady Catherine, avšak když si to rozváž'ila, považovala za svou 
povinnost doznat: "Ne, nejsme." 
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Tím lady Catherine zř~jmě potěšila. 
"A slíbíte mi, že k takovému zasnoubení nikdy nedojde?" 
"Nic takového vám neslíbím." 
"Divím se vám, slečno Bennetová, a odsuzuji vás. Počítala 

jsem, že se setkám s rozumnějším. děvčetem. Ale nenamlou
vcjte si, že já někdy ustoupím. Neodjedu, dokud mi neslíbíte, 

oč jsem vás žádala." 
"Buďte ujištěna, že vám to neslíbím nikrf}. Nenechám se 

zastrašit a dohnat k něčemu tak naprosto neodůvodněnému. 
Přejete si, aby si pan Darcy vzal vaši dceru, ale i kdybych vám 
dala požadovaný slib, přispěla bych tím nějak k uskutečnění 
JeJich sňatku? Má-li mě rád a já ho odmítnu, n1.yslíte, že si pak 
spíš zamiluje svou sestřenku? Dovolte, abych vám sdělila, 
lady Catherine, že všechny argumenty, jimiž jste podpořila 
svou neobvyklou žádost, byly právě tak nepatřičné jako ta 
žádost neuvážená. Odhadla jste naprosto nesprávně mou po
vahu, když předpokládáte, že na mě platí takovéto prostředky. 
Jak dalece se zavděčíte svému synovci tím, že se mícháte do 
jeho záležitostí, to nemohu posoudit, ale míchat se do mých 
nemáte právo. Prosila bych vás tedy, abych v té věci už nebyla 
vystavena dalšímu obtěžování." 

"Jen ne tak hr, slečinko. Ještě zdaleka jsem neskončila. Ke 
všem výhradám proti vám, které jsem už uvedla, musím pi'·i
pojit ještě jednu. Nejsou mi neznámy podrobnosti o tom, že 
vaše sestra nestydatě utekla s důstojníkem. Vím všechno, i to, 
že si ji ten mladík vzal po dlouhém dohadování; až když si ho 
váš otec se strýcem koupili. A takovou by měl mít můj synovec 
v rodině? A její manžel, jehož otec býval u Darcyů správcem, 
by mu měl být švagrem? Dobrý bože na nebesích -jak si to 
pí·edstavujete? Což je možno tak pokálet stíny Pemberley ?" 

"Teď už nemůžete mít na srdci nic," odvětila Eliza
beth vzdorně. "Urazila jste mne vším myslitelným způso
bem. Musím vás požádat, abychom se vrátily." 

Povstala, než domluvila. I lady Catherine se zvedla a vy-:
kročily zpět. Její Jasnost byla na nejvyšší míru pobouřena. 

"Nezáleží vám na dobrém jménu a postavení mého synov
ce? Zlé, sobecké stvoření! Cožpak si nejste vědoma toho, že ho 
svazek s vámi znemožní před celým světem?" 

289 



"Nemám už, co bych k tomu dodala, lady Catherine. Moje 
stanovisko znáte." 

"Jste tedy odhodlána jít přes mrtvoly?" 
"Nic takového jsem neřekla. Jsem pouze odhodlána za~ 

chovat se tak, jak mi to podle mého mínění nejlépe vyhovuje, 
a neskládat účty vám ani jiné osobě mně tak dokonale cizí." 

"Dobrá. Odmítáte mi tedy vyhovět. Odmítáte ohlížet se 
na závazky, čest a vděčnost. Jste pevně odhodlána zničit ho 
před jeho přáteli a vystavit ho na posměch celému světu." 

"Proti jakým závazkům, cti nebo vděčnosti jsem se v tomto 
případě provinila?" zeptala se Elizabeth. "Můj sňatek s pa
nem Darcym by neporušil zásady spojované s těmito pojmy. 
A pokud jde o to, že bych rozhněvala jeho příbuzné nebo ho 
znemožnila před světem -kdyby jeho rodina náš sňatek sku
tečně tak přijala, netrápila bych se proto ani na okamžik -
a svět je tak moudrý, že má důležitější starosti než podporovat 
malicherné rozmíšky.'' 

"Takhle se na to tedy díváte! To je tedy vaše konečné roz
hodnutí! Nu dobrá. Už je mi jasné, co bude potřeba. Jen si 
nepředstavujte, slečno Bennetová, že vaše ctižádost někdy 
dojde ukojení. Přijela jsem vás vyzkoušet. Doufala jsem, že 
budete rozumná, ale já prosadím svou, na to se můžete -spo
lehnout." 

Takto a podobně promlouvala lady Catherine, dokud ne~ 
došly k dvířkům kočáru; pak se rychle ještě obrátila a do
dala: 

"Neloučím se s vámi, slečno Bennetová, nevyřizujte žádné 
poručení paní matce. Nezasluhujete tolik zdvořilosti. Rozhně
vala jste mě na nejvyšší míru." 

Elizabeth neodpověděla, nepozvala vznešenou dámu dál, 
ale sama odcházela beze slova domů. Zaslechla, jak se kočár 
rozjíždí, až když stoupala po schodišti. Její matka jí vyšla 
vstříc z šatny a netrpělivě se vyptávala, proč se lady Catherine 
ještě nevrátila a neodpočinula si. 

"Neměla chuť jít dál," odpověděla dcera, "nechtěla se už 
zdržovat." 

"To je feš dáma! ajak to bylo od ní milé, že se tu stavěla! 
Vždyť nám vlastně přišla jen řict, že se Collinsovým daří 
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dobře. Asi někam cestuje, a když projížděla Merytonem, na
padlo ji, že by za tebou mohla zajet. Níc zvláštního ti přece 
nechtěla, viď, Lízinko?" 

Tu musela Elizabeth trošku zalhat, neboť sdělit m<~.tce obsah 
rozhovoru bylo vyloučeno~ 
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Elizabeth se jen pomalu vzpamatovávala z deprese, do níž ji 
tato podivná návštěva uvrhla; zprvu nedokázala dlouhé hodi
ny myslet na nic jiného. Lady Catherine zřejmě podstoupila 
namáhavou cestu z Rosingsu jen a jen za tím účelem, aby 
zrušila její domnělé zasnoubení s panem Darcym. Byl to lo
gický počin~ to musela přiznat, ale nedovedla si představit, 
odkud se jí to doneslo, až si uvědomila, že on je důvěrný přítel 
Bingleyho a ona Janina sestra, a když má jedna dvojice před 
svatbou, hledají se hned další následoVIúCÍ, a to patrně stačilo. 
Sama si přece v duchu říkala, že se po sestřině svatbě budou 
vídat častěji. A sousedé z Lucasova (neboť usoudila, že díky 
j~ich stykům s Collinsovými se o tom mohla dozvědět lady 
Catherine) jen pokládali zajisté a bezprostřední to, o čem ona 
uvažovala jako o možnosti někdy v budoucnu. 

Jak tak znovu přerrútala o slovech lady Catherine, nemohla 
se zbavit obav, jaké následky to může mít, vytrvá-li ve svém 
tažení. Elizabeth napadlo, zda se snad neobrátí na synovce, 
když tak zdůrazňovala své odhodlání zabránit jejich sňatku, 
a jak na něho zapůsobí, až mu předestře všechny tragické ná
sledky jeho zaslepenosti, to se neodvažovala posoudit. Ne
vědčla, nakolik má tetu rád a zda mu záleží na jejím ó.sudku, 
ale dalo se přirozeně pi·edpokládat, že si váží Její Jasnosti 
mnohem víc, než byla s to ona, a až mu teta vylíčí všechno 
utrpení, jež ho čeká po boku tal~ové osoby, a že se píi.žení do 
rodiny hluboko pod svou úroveň, zasáhne ho patrně na nej
ótlivějším místě. On přece přikládá zachování dů:;tojnosti 
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velkou váhu a argumenty, které se Elizabeth zdály směšné 
a za vlasy přitažené, jemu mohou připadat v jádře rozumné 
a řádně uvážené. 

Není-li dosud rozhodnut, jak se někdy domnívala, pak rady 
a zapřísahání tak blízké příbuzné mohou odstranit nejistotu 
a utvrdit ho v přesvědčení, že jeho blaženost spočívá v ne
poskvrněné cti. V tom případě se sem už nevrátí. Lady Cathe
rine ho může navštívit na zpáteční cestě v Londýně a on ne
dodrží svůj slib Bingleymu, že za ním ještě přijede do Nether
fieldu. 

"Dostane-li tedy _jeho přítel během několika dní omluvný 
dopis," uvažovala nakonec, "budu vědět, jak si to vyložit. 
Pak bude odzvoněno očekávání i nadějím, že v lásce vytrvá. 
Nedokáže-li než mě litovat, když by mohl získat mou lásku 
a ruku, přestanu já brzy všeho litovat vůbec." 

Celá rodina se nelíčeně podivila, když se dozvěděli, kdo je 
to přišel navštívit, ale naštěstí phjali výklad, jenž uspokojil 
zvědavost paní Bennetové, a nikdo Elizabeth kvůli tomu 
příliš neškádlil. 

Nazítří dopoledne jí vyšel z knihovny vstříc otec s dopisem 
v ruce, právě když scházela ze schodů. 

"Zrovna se jdu podívat, kde vězíš, Lízinko," řekl. "Pojď 
ke mně." N ásledovala ho, stále zvědavější, co jí chce řici, 
neboť předpokládala, že to nějak souvisí s dopisem, který tří
mal v ruce. Náhle ji napadlo, že mu mohla napsat lady 
Catherine, a s obavami hleděla vstříc nevyhnutelnému vy
světlování. 

Došla za otcem až ke krbu a oba se posadili. Pak jí sdělil: 
"Dnes ráno přišlo psaní, jež mne značně překvapilo. Jelikož 

se to týká hlavně tebe, měla bys znát jeho obsah. Nevěděl 
jsem že budu vdávat dvě dcery. Dovol, abych ti pogratuloval 
k tak skvělé partii." 

Elizabeth zrudla až za uši, neboť ji v tom okamžiku napadlo, 
že otci asi napsal synovec, nikoli teta, a nevěděla, má-li se 
radovat, že se vůbec vyjádřil, anebo urazit, že nenapsal spíše 
jí; avšak otec už pokračoval: 

"Tváříš se provinile. Děvčata se pravidelně v takovýchhle 
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věcech nadobyčej bystře vyznají, ale vsadil hych se, že tento
krát ani tvůj důvtip nepostačí a že jméno svého ctitele ne
uhádneš. Píše mi totiž pan Collins." 

"Pan Collins? Co ten s tím má co společného?'' 
"Samozřejmě že opět jednou trefil hřebík přímo na hla

vičku. V úvodu mi nejprve blahopřeje k nadcházejícímu 
sňatku mé nejstarší dcery, o němž se dověděl od nějaké upoví
dané dobré duše od Lucasových. Ale nechci tě dlouho napínat 
a tak ti nebudu číst, co k této věci říká. Tebe se týká až ná
sledující: Když jsem tedy V)jádřil upřímné přání všeho nejlepšího 
jménem své choti i jménem szjm u příležitosti této radostné skutečnosti, 
dovolte, abych se krátce zmínil ještě o jedné věci, o níž jsme informo
váni ze stejného pramene. Předj;okládá se, že Vaše dcera Elizabeth si 
neponeclzá dlouho své dívčí jméno, až se lzo její sestra vzdá, a že pni
vodce životem, jehož si vyvolila, jest jednou z nejvýše postavenýclz 
osobností, k nížje možno vzlzlížet v této zemi. 

Nu tak, jestlipak uhádneš, Lízinko, koho tím pan Collins 
myslí? Tomuto mladému pánovi se dostalo všeho, čeho si jen lidské 
srdce mz1že ždát - má značný majetek, vznešené príbuzenstvo i vlivné 
styky. Přes všechna tato lákavá pokušení mi dovolte, abych varoval 
sestřenku Elizabeth i Vás před zlými následky, jaké by vzápětí vyvolal 
neuvážený souhlas s nabídkou onoho pána, jíž ovšem budete chtít 

okamžitě V)IUŽ,Ít. 
Víš tedy, Lízinko, o koho jde? Ale teď to vyjde najevo: 

Píši Vám tato varovná slova, neboť máme důvor[y se domnívat, že jeho 
tetinka, lar[y Catlzerine de Bourghová, tento sň.atek neschvaluje. 

Tak vidíš, tím ženichem je j;an Darcy! Nu, mám dojem, 
Lízinko, že se mi podařilo tě skutečně překvapit. Pan Collins 
ani Lucasovi si z celého okruhu tvých známých nemohli vy
brat člověka, jehož jméno by je sp1š usvědčilo ze lži! Pan 
Darcy, jenž se na žádnou ženu ani nepoclívá, aby proti ní 
neměl plno výhrad, a jenž si tebe sotva všiml, co se znáte? Je to 
rozkošné." 

Elizabeth se snažila přizpůsobit otcově žertovné náladě, 
ale zmohla se jen najediný nucený úsměv. Ještě nikdy jí jeho 
vtipkování nepřišlo tak zatěžko jako tccl'. 

"Tobě to nepřipaclá směšné?" 
"Ach- ano, ale čtěte prosím dál." 
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Když Jsem se včera večer zm{nil o JeJich pravděpodobném sňatku 
před JeJí Jasností, okamžitě se k tomu l!Jijádřila a se svou obl!)lklou 
blahosklonností dala najevo, že má výhrady proti sestřenčině rodině. 
Odmítá tedy dát souhlas k této, Jak se ráčila l!J!Jádřit, neslýchané po
haně. Pokládal Jsem za svou povinnost, zpravit o tom sestřenku co 
nej'dřfve, aby ona i Jej'f urozený ctitel věděli, čemu Jest Jim čelit, a aby 
překotně nevstupovali do manželství, nedostalo-li se Jim k tomu 
patřičného požehnání. Pan Collins dále dodává: Upřímně se ra ... 
duji, že se Vám podařilo smutný přfpad sestřenky Lydie tak šikovně 
ututlat, a jen mi dělá starosti, že se tak rozkřiklo, Jak spolužili ještě před 
svatbou. Nemohu však nedbat povinnosti, již mi ukládá můj úřad, 
a zamlčet Vám, Jak mne udivilo, že Jste hned po svatbě mladé novo
manžele vpustil do Longbournu. Je to podporování neřesti, a kdybych 
já byl longbournským farářem, byl bych se proti tomu rázně ohradil. 
Zajisté Jste povinen jako křesťan odpouštět, ale měl jste přikázat, že 
Vám nesmf na oči, a nedovolit, aby se před Vámi vyslovila JeJich 

jména. Takhle si on tedy představuje křesťanské odpuštění. 
Pak už se jen rozepisuje o požehnaném stavu své drahé 
Charlotty a o tom, že očekávají olivovou ratolístku. Ale, Lí
zinko, ty se tváříš, jako by tě to nepobavilo. Nejsi přece taková 
netýkavka, abys sis hrála na uraženou pro trochu klepů. 
Proč bychom byli na světě, než abychom poskytli povyražení 
svým bližním a na oplátku se opět sami na jejich účet za
smáli?" 

"Ne, ne!" zvolala Elizabeth. "Mám z toho velkou švandu, 
ale je to takový nesmysl!" 

"Ba právě - a proto je to tak zábavné. Kdyby si byli vybrali 
nějakého jiného muže, nebylo by to ani zdaleka tak podařené; 
avšak jeho naprostá lhostejnost a tvoje výslovné antipatie 
ukazují jejich nebetyčnou pošetilost. Ač se mi tak přičí pí
semnosti, nevzdal bych se korespondence s panem Collinsem 
ani za nic. Ne, když čtu listy pana Collinse, musím mu dát 
přednost i před Wickhamem, jakkoli si cením nestydatosti 
a pokrytectví tohoto svého zetě. A prosím tě, Lízinko, co říkala 
lady Catherine těmto zvěstem? Přijela za tebou, aby ti 
odepřela souhlas?" 

Na tuto otázku odpověděla pouze smíchem, a jelikož otec 
nic netušil, netrápilji dalšími otázkami. Ještě nikdy Elizabeth 
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tak těžko nepředstírala, co necítila. Musela se smát, ač by se 
byla nejraději rozplakala. Otec ji krutě zdrtil svými slovy 
o Darcyho lhostejnosti; nezbývalo jí než uvažovat, jak může 
být tak slepý, anebo se obávat, zda snad místo toho, že on 
postřchl příliš málo, si ona nedomýšlí příliš mnoho. 

58 

Místo aby Bingley dostal omluvný dopis od přítele, jak Eliza
beth zpola očekávala, byl s to přivést ho s sebou do Longbour
n u za několik dní po návštěvě lady Catherine. Pánové se do
stavili hned zrána, a než měla paní Bennetová možnost sdělit 
Darcymu, že se seznámila s jeho paní tetinkou, čehož se 
Elizabeth neustále strachovala, navrhl Bingley, jenž chtěl mít 
Jane pro sebe, aby se šli projít. Všichni souhlasili. Paní Benne
tová na procházky nechodila, Mary na to nikdy neměla čas, 
ale ostatních pět se vydalo ven. Bingley a Jane se však brzy 
dali předběhnout. Opožďovali se vzadu a nechali IZitty, 
Elizabeth a Darcyho, aby se bavili, jak umějí. 

Rozhovor vázl: Kitty se v Darcyho přítomnosti cítila za
ražená, Elizabeth v duchu dospívala k zoufalému odhodlání 
a on snad také. 

Zamířili k Lucasovým, protože si Kitty přála mluvit s Ma-
rií, a jelikož Elizabeth nepokládala za nutné, aby se toho 
zúčastnili všichni, vykročila s ním srdnatě sama, když je Kitty 
opustila. Nyní nadešla vhodná chvíle, aby svůj úmysl usku
tečnila, a než tedy měla čas pozbýt odvahy, řekla mu: 

"Jsem velmi sobecké stvoření, pane Darcy. Abych se zbavila 
tíhy, která mi leží na srdci, zachovám se bezohledně k vám. 
Nemohu už déle mlčet a nepoděkovat vám za bezpříkladnou 
laskavost, s níž jste se ujal případu mé nešťastné sestry. Od té 
chvile, co o tom vím, nemyslím na nic jiného než jak vám 
vyjádřit svou vděčnost. Kdyby to bylo známo i ostatním čle
nům naší rodiny, nemluvila bych pouze za sebe." 
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