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PREFAÞÃ

Le e greu cititorilor, chiar şi celor mai atenÆi, sã descopere în cãrÆile
scrise de Jane Austen vreun semn care sã dovedeascã foarte limpede cã
ele sunt contemporane cu operele marilor romantici englezi. Când
apãreau, între 1811 şi 1816, cele patru romane publicate antum,
RaÆiune şi simÆire, Mândrie şi prejudecatã, Mansfield Park şi Emma, vedeau
lumina tiparului Hanul Kubla al lui Coleridge, Excursia lui Wordsworth,
Crãiasa Mab a lui Shelley, primele cânturi din Childe Harold, Mireasa
din Abydos, Corsarul şi Ghiaurul ale lui Byron. Toate erau poeme, toate
aveau sã reprezinte momente de culme ale romantismului european. Pe
când romanele re cente erau, cu puÆine excepÆii, lipsite de valoare,
autorii lor nedepãşind condiÆia unor epigoni ai sentimentalismului lui
Richardson sau ai „roma nului gotic”, ambele aceste direcÆii, care
dãduserã, în seco lul al XVIII-lea, o puternicã personalitate literaturii
engleze, mãrturisindu-şi epuizarea în primii ani ai secolului urmãtor,
deveneau simple formule manieriste.

O editurã foarte harnicã de pe atunci, Minerva Press, a publicat, între
1770 şi 1810, nu mai puÆin de 773 de romane; titlurile cele mai re pre -
zentative sunau astfel: Nenorocirile unei moştenitoare bogate, Mireasã, dar
nu soÆie, Tâlharul negru, Misteriosul baron, Camera morÆii, Omucidere,
Vrãjitoarea germanã, Ororile de la abaÆia Oakendale…1 Se înÆelege, cãrÆile
acestea îşi aveau publicul lor, iar editorii nu îndrãzneau sã contrarieze
gustul cititorilor deprinşi cu efectele spectaculoase — deşi devenite, cu
timpul, previzibile — ale romanului gotic. Scriitori importanÆi ai primei
jumãtãÆi a secolului al XIX-lea — de pildã Leigh Hunt, De Quincey,
Macaulay, Shelley — îşi aduceau aminte cã, în adolescenÆã, fuse serã
cititori pasionaÆi ai acestui gen de literaturã şi cã împru mutaserã carte
dupã carte de la una dintre numeroasele biblioteci publice înfiinÆate de
Minerva în oraşele Angliei. Nu poate fi ignorat, desigur, nici aspectul finan-
ciar al raporturilor dintre scriitori şi editorii lor: registrele comerciale

1 Vezi Edgell Rickword, în Boris Ford (ed.), The Pelican Guide to English
Literature, vol. V, Harmondsworth, 1967, p. 24.
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ale Minervei consemneazã plata drepturilor de autor ale unor roman -
cieri, în sumã de 5 lire sterline1 (cifrã şi mai grãitoare, dacã e comparatã
cu cele 2.500 de lire primite de Byron pentru Don Juan). Nu e de mirare
cã scriitorii nu socoteau cã ar fi avut de ce sã facã eforturi prea mari şi sã
piardã prea mult timp cu încercãrile de a introduce inovaÆii în desfãşu-
rarea acÆiunii sau în portretele persona jelor. De vreme ce şi editorii, şi
cititorii erau mulÆumiÆi cu forma atât de obişnuitã a romanului, încât
se puteau tipãri atât de multe volume cu un conÆinut şi o formã foarte
asemãnãtoare, ce motiv ar mai fi avut sã se trudeascã sã scrie altfel?
Aşa încât era firesc sã se fi ajuns la o repetare necontenitã, uneori pânã
la detaliu, a intrigii, a înfãÆişãrii eroilor, a recuzitei şi a stilului narativ.

Destinul celei dintâi cãrÆi scrise de Jane Austen este elocvent în
aceastã privinÆã. La început, ea s-a intitulat Prime impresii şi le fusese cititã
în 1797 de tânãra scriitoare pãrinÆilor şi fraÆilor ei. Tatãl sãu, persoanã
cultivatã dupã standardele vremii, i-a trimis textul editorului Cadell
care însã l-a respins, considerându-l „neinteresant”2. Jane îl încheiase
în aceastã primã formã cu un an înainte, în 1796, când avea 21 de ani3;
poate cã şi vârsta ei fusese o cauzã a neîncrederii editorului. Mai sigur
este însã cã romanul nu fusese acceptat pentru cã nu era conceput ca
o carte menitã sã se adreseze unui public larg şi, astfel, nu-i aducea edito-
rului un venit sigur. Jane Austen nu s-a lãsat învinsã: a revizuit migãlos
forma iniÆialã şi, în cele din urmã, a reuşit sã-şi publice romanul. Dar
aceasta avea sã se întâmple dupã şaisprezece ani, în 1813. Între timp,
ea îşi fãcuse un nume: îi apãruse o altã scriere, al cãrei succes îi surprin -
sese pe editorii cu vederi conservatoare, de felul domnului Cadell. Era
un roman epistolar — RaÆiune şi simþire —, pe care, într-o primã formã,
purtând titlul Elinor şi Marianne, li-l citise celor din familie în toamna
lui 17954; dar atunci nu fusese decât o înşiruire de întâmplãri nelegate
între ele, mai curând un plan abia schiÆat al viitorului roman5. Va
începe sã lucreze mai temeinic în 1797, dupã eşecul celuilalt roman.

1 E. Rickword, op.cit., p. 23.
2 A. Wright, Jane Austen’s Novels: A Study in Structure, Londra, 1953, p. 69;

cf. A.T. Burgess, Jane Austen, New York, 2000, p. 131.
3 Era nåscutã la 16 decembrie 1775, al şaptelea din cei opt copii ai reveren -

dului George Austen şi ai soÆiei sale, Cassandra, descendentã a unei familii de
vazã: un strãmoş fusese lord-primar al Londrei, un altul îl gãzduise pe regele
Charles I în timpul rãzboiului cu Parlamentul dintre anii 1640–1648.

4 Vezi D.W. Harding, în Boris Ford (ed.), op.cit., p. 23.
5 Vezi Marghanita Laski, Jane Austen and Her World, Londra, 1969, p. 49.
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Dar şi RaÆiune şi simþire avea sã aştepte mulÆi ani pânã sã vadã lumina
tiparului: „A fost un adevãrat miracol cã s-a gãsit un editor care, în 1811,
s-a hotãrât sã publice cartea unei necunoscute, o carte ce nu semãna
deloc cu romanele preferate pe atunci de public: nu avea nici intriga
foarte complicatã, nici apariÆiile senzaÆionale ale unor personaje miste -
rioase, nici atmosfera uneori lugubrã a epigonilor romanului gotic. Sur -
prin zãtor cum povestea simplã şi omeneascã a unei familii destul de
oarecare, trãind întâmplãri obişnuite, relatate pe un ton calm şi câteodatã
ironic, i-a cucerit imediat pe editori.”1

AcÆiunea se petrece într-o lume unde nu sunt castele cu coridoare
secrete, bântuite de strigoi, şi nici nu se pun la cale fio roasele rãzbunãri
ale romanului gotic. Dramele pe care le trãiesc personajele sunt câteva
banale chestiuni de moştenire şi nefericirile unor domnişoare sãrace de
provincie, cãrora împrejurãrile potrivnice nu le îngãduie sã se mãrite. Una
dintre ele, Elinor, întrupare a raÆiunii, îndurã cu demnitate şi discreÆie
loviturile soartei; cealaltã, Marianne, este însãşi sensibilitatea, supravie -
Æuind cu greu dupã ce aflã de necredinÆa celui pe care şi-l visa ca soÆ.
Nici o intervenÆie supranaturalã nu se produce în povestea celor douã
surori: destinul lor e hotãrât de un cod moral ce apãrã valorile fundamen-
tale — cinstea, încrederea în puterea dreptãÆii, fidelitatea faÆã de insti -
tuÆia sacrã a familiei… Erau preceptele definitorii ale unei vremi mai
vechi, ale „epocii augustane” de la începutul se colului al XVIII-lea,
ilustratã de personalitãÆi de statura unui Pope, Addison sau Steele. De
aceea, este un loc comun în textele de istorie a literaturii engleze afirmaÆia
potrivit cãreia „Jane Austen a adus din nou în actualitate viziunea lite -
raturii augustane”2.

Dar unul dintre elementele centrale ale romanului „neo-augusta nei”
Jane Austen3 va caracteriza secolul al XIX-lea, el apãrând cu totul episo dic
în literatura primelor decenii ale secolului anterior: puterea maleficã a
banului. Soarta celor douã surori e hotãrâtã, în bunã mãsurã, de testa -
mentul tatãlui lor, domnul Dashwood, care îşi lãsase averea fratelui lor
vitreg, fãpturã lacomã şi meschinã, din cauza cãreia Elinor şi Marianne
vor avea de înfruntat crunta sãrãcie. John, fluşturaticul iubit al surorii
mai mici, o va pãrãsi pe aceasta pentru a se însura cu o fatã bogatã.
Nenorocirile pe care le aduce cultul banului, urâÆirea sufletului sub

1 Vezi A.T. Burgess, op.cit., p. 92.
2 Vezi, de pildã, Alastair Fowler, A History of English Literature, Cambridge

(Mass.), 1991, p. 280.
3 Definitã astfel de M.I. Coburn, The Augustans, Londra, 1986, p. 76.
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înrâurirea dorinÆei de înavuÆire constituie teme ce aveau sã fie amplu
dezvoltate de generaÆia lui Dickens şi a lui Thackeray şi reluate de mulÆi
romancieri ai epocii victoriene.

Surorile Dashwood „alcãtuiesc împreunã un autoportret”, va mãrtu-
risi Jane într-o scrisoare datatã la scurt timp dupã apariÆia cãrÆii. Şi va
continua: „Eu sunt şi Elinor, şi Marianne. Dar, sincer vorbind, preÆuiesc
mai mult însuşirile cumpãnitei Elinor, decât pe cele ale surorii sale mai
mici, pe care nefericirea o poate doborî; ea îşi plânge durerea cu glas
tare şi vrea sã ia toatã lumea pãrtaşã la amãrãciunile ei. Am încercat sã
mã înfãÆişez aici pe mine însãmi, pe cea care aş vrea sã-şi pãstreze dreapta
judecatã şi pe cealaltã, pe care s-ar cuveni s-o tãmãduiesc de toate
cusururile, dar sã-i pãstrez neatinsã sensibilitatea, fãrã de care o fiinÆã
omeneascã nu poate trãi cu adevãrat.”1

Vechiul ideal al raÆiunii atotputernice şi al stãpânirii emoÆiilor între
hotarele stabilite de dreapta judecatã reprezenta una dintre compo nen -
tele principale ale programului teoretic al opoziÆiei faÆã de romantism.
O dovedeau polemicile susÆinute în paginile unor reviste de prestigiu
ale vremii, cum erau Blackwood’s sau The Quarterly Review. Fãrã sã fi
pãrut cã preluase ideile acestor publicaÆii care vizau, de altfel, cu precã -
dere teritoriul politicului, Jane Austen adera la principiile „emoÆiilor
stãpânite de raÆiune”, principii care stãteau drept temei al gândirii unor
poeÆi ce aveau sã fie discutaÆi de istoricii literari ca reprezentanÆi ai
neoclasicismului de la rãspântia secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea. Pe
unul dintre ei, George Crabbe, foarte respectat pe atunci în cercurile
in telectuale, şi-l alesese ca magistru tânãra scriitoare: i-a trimis manus -
crisele cãrÆilor ei şi i-a urmat cu pietate sfaturile care, nu o datã, au
condus la modificãri importante — introducerea unor episoade, elimi -
narea unor capitole întregi, retuşarea unor portrete ale personajelor
principale (biografii au şi alte dovezi ale marii ei admiraÆii faÆã de Crabbe:
ani în şir, Jane Austen a visat sã se mãrite cu el).2

Nu încape îndoialã însã cã nu numai influenÆa lui Crabbe a con dus-o
pe tânãra scriitoare spre o prozã pe care istoricii literari de mai târziu o
vor numi „apolinicã”: prin temperament — aşa cum s-a vãzut cã
recunoştea ea însãşi —, era mai aproape de Elinor şi de echilibrul
sufletesc al acesteia. Dar e tot atât de adevãrat cã privirea ei atentã
putea sã observe limi tele acestui personaj al sãu şi, pe de altã parte, sã

1 Scrisoare cãtre Cassandra Austen, sora mai mare a scriitoarei; cf. A.T.
Burgess, op.cit., pp. 78–79.

2 Vezi D.W. Harding, op.cit., p. 41.
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descopere ca litãÆi ale sensibilei Marianne cãreia, cu toate stângãciile ei,
îi arãta înÆelegere şi simpatie în unele episoade ale cãrÆii. Fiindcã ea nu
credea cã sensibilitatea ar putea fi confundatã cu sentimentalismul. 

Aceastã distincÆie a fost stabilitã şi mai limpede în Mândrie şi preju -
decatã. Într-o ac Æiune negreşit mai complicatã, scriitoarea demon streazã
cã poate ridiculiza excesele de sensibilitate, fãrã sã punã la îndoialã
autenticitatea acelor trãsãturi de caracter care le declanşeazã; aratã chiar
multã bunãvoinÆã faÆã de cei croiÆi sufleteşte altfel. A trebuit sã treacã
multe decenii pânã când comentatorii scrierilor ei sã-şi dea seama cã
Jane Austen fusese o femeie a cãrei putere de a se stãpâni ascundea o
mare vitalitate şi cã fãptura ei sufleteascã fusese modelatã de o solidã
culturã. Calitatea ei precumpãnitoare, aşa cum o pune în evidenÆã acest
roman, e capacitatea de a pãstra un desãvârşit echilibru între episoa -
dele amuzante şi cele care stau sub semnul seriozitãÆii morale (fãrã sã-i
îngãduie acesteia sã ia un ton moralizator); în acelaşi timp, critica a
ajuns la concluzia cã ea a ştiut sã le transmitã aceastã seriozitate şi citi -
torilor cãrÆii.1 Ciudat este cã atâta vreme o asemenea însuşire a putut
fi trecutã cu vederea şi cã opera ei a fost discutatã ca şi cum nu ar fi
oferit altceva decât nişte agreabile studii de caracter şi schiÆe ale conven-
Æiilor unei societãÆi ai cãrei reprezentanÆi trã iesc o existenÆã plinã de
strãlucire, dar de o exasperantã superficialitate. În aceastã lume a unor
vestimentaÆii şi arhitecturi a cãror eleganÆã era celebrã în întreaga
Europã, Jane Austen a ştiut sã desluşeascã unele drame adevãrate şi
resorturile lãuntrice care le declanşaserã. 

Foarte des i s-a reproşat scriitoarei cã nu s-a arãtat interesatã de marile
evenimente contemporane cu acÆiunea din Mândrie şi prejudecatã,
înÆelegându-se prin aceasta, în primul rând, rãzboaiele napoleoniene.2

Învinuire neîntemeiatã: în realitate, în aceastã carte — ca, de altmin -
teri, în toate romanele scriitoarei — se contureazã foarte precis efectul
istoriei asupra vieÆii unor oameni cât se poate de obişnuiÆi. Asemenea
lui Julien Sorel din stendhalianul Roşu şi negru, George Wickham din
Mândrie şi prejudecatã alege cariera armelor nu din pasiune, ci din
convingerea cã ea îi asigurã un statut social superior oricãrei alte pro -
fesiuni din acea vreme. Ca şi Sorel, el provine dintr-o familie mo destã
(tatãl sãu fusese administrator al unor domenii nobiliare), iar uniforma
de ofiÆer îi dãdea senzaÆia cã reuşise sã evadeze din clasa lui socialã şi

1 Vezi A.T. Burgess, op.cit., p. 201.
2 Vezi, de pildã, Kate şi Paul Rague, Jane Austen, 1914; R. Brimley Johnson,

Jane Austen; cf. Sandra Jackson, Jane Austen’s Prose, Londra, 1996, p. 102.
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cã îi deschidea perspectiva unei ascensiuni — care în cazul sãu însemna,
pur şi simplu, parvenire: Wickham nu are nici o ezitare de naturã moralã
şi e gata sã foloseascã orice mijloace — inclusiv minciuna — pentru a-şi
atinge Æelul. În alte romane scrise de Jane Austen, destinele persona -
jelor sunt, de asemenea, influenÆate (e drept, nu întotdeauna direct) de
evenimentele istoriei: în Mansfield Park sau în Persuasiune, de pildã,
tinerii ofiÆeri de marinã se tem cã rãzboiul s-ar putea încheia şi atunci
ei ar rãmâne pe Æãrm, pierzându-şi astfel soldele pe care le primeau cât
erau pe mare şi, mai mult decât atât, nu ar mai putea face avere din
vânzarea mãrfurilor aduse ca „pradã de rãzboi” din Æinuturile îndepãr tate.
Iar în Emma — care va apãrea la trei ani dupã Mândrie şi prejudecatã —,
rãzboiul este un subiect ce revine adesea în dialogurile dintre personaje.

Aceste referiri la evenimentele istoriei contemporane constituie
însã doar o micã parte a argumentelor cu care Jane Austen susÆinea cã
personajele ei — şi, se înÆelege, ea însãşi — erau preocupate de chestiu-
nile importante ale societãÆii engleze. Precumpãnitoare sunt, e adevãrat,
dovezile unei preocupãri consecvente de a descoperi temeiurile morale
ale raporturilor sociale şi, implicit, concluzia pe care o schiÆeazã, comen-
tând întregul context social al epocii prin intermediul întâmplãrilor
povestite în roman, al experienÆelor trãite de personaje: „În ciuda modului
în care aşteaptã de la cititorii sãi o înÆelegere moralã şi un bun-gust la
fel de precise ca ale ei însãşi, era departe de a se simÆi în largul ei într-o
societate ale cãrei standarde pãrea a le accepta.”1 E adevãrat cã roma -
nele ei — mai ales Mândrie şi prejudecatã — au avut un mare succes: se
spune cã PrinÆul Regent, viitorul rege George al IV-lea, era un mare
admirator al acestor cãrÆi şi se citeazã cazuri ale unor tineri intelectuali
din provincie care plecau la Londra (uneori drumul dura câteva zile)
numai ca sã-şi procure cãrÆile ei. Pe de altã parte, în familia Austen
domnea o atmosferã plinã de afecÆiune: corespondenÆa dintre Jane şi
fraÆii ei (în special cea cu Cassandra) este o mãrturie elocventã a
acestor relaÆii de mare gingãşie. Cu toate acestea, opera ei lasã a se
desluşi, câteodatã foarte explicit, alteori într-un chip mai subtil, cât de
slabe îi erau speranÆele ca lumea în mijlocul cãreia trãia sã adopte
standardele ei morale, sã-i împãrtãşeascã bunul-gust şi sã fie animatã
de aceeaşi aspiraÆie la marea culturã. Posibilitatea de a avea o pãrere nu
tocmai favorabilã despre cei de care cineva e legat prin sentimente

1 Vezi D.W. Harding, op.cit., p. 53.
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afectuoase e clar afirmatã în Mândrie şi prejudecatã, cu aerul cã ea ar fi,
de fapt, un loc comun.

Ea se regãseşte, de pildã, într-una dintre acele replici abia schiÆate,
dar cu imense implicaÆii, pe care Jane Austen le ascunde printre cele cu
aparenÆã banalã sau chiar trãdând o anume bunãdispoziÆie, pe care
Elizabeth le rosteşte în discuÆiile cu sora sa, Jane: ea îi mãrturiseşte cã
„sunt puÆini oameni pe care îi iubeşte cu adevãrat şi încã şi mai puÆini
cei despre care are o pãrere bunã”. Un conflict al valorilor dintre eroinã
şi cei mai apropiaÆi de ea — conflict mut şi, în general, cunoscut numai
de eroinã însãşi — este, de altfel, o parte esenÆialã a intrigii tuturor
romanelor scrise de Jane Austen; şi, cum personajul central — în bunã
mãsurã autobiografic — e legat printr-o afecÆiune adevãratã de cei din
preajmã, tensiunea aceasta dramaticã este una interioarã. În toate
roma nele ei, Jane Austen îi atribuie eroinei centrale evidente trãsãturi
autoportretistice şi, în maniera naraÆiunii clasicizante, îi conferã rolul
unui raisonneur; şi întotdeauna tema ei principalã de reflecÆie este
necesitatea de a pãstra sentimente de afecÆiune faÆã de cei ale cãror idei
morale nu coincid cu ale sale. În Mândrie şi prejudecatã, Elizabeth este
aceea cãreia i se atribuie un asemenea rol: ea mediteazã la cãsãtoria
prietenei sale, Charlotte, cu domnul Collins, cãsãtorie încheiatã din raÆiuni
practice, şi nu poate sã creadã cã, pentru unele avantaje materiale, cineva
îşi sacrificã sentimentele. Pe de altã parte, ea îi rãmâne prietenã (cu toate
cã nu-i trece cu vederea concesiile pe care le face convenÆiilor sociale)
şi îi admirã puterea de a-şi controla reacÆiile faÆã de un soÆ greu de
suportat şi faÆã de protectoarea lui, aroganta lady Catherine de Bourgh.

Idealul dragostei sincere şi statornice este elementul central al rân -
duielilor morale pe care le respectã Jane Austen; dar scriitoarea se
dovedea a fi reticentã în privinÆa atracÆiei erotice: nu o contesta, nu o
condamna, o considera o faÆetã a dragostei, dar nu insista asupra ei.
Modelul ei a rãmas întotdeauna Elinor, fata care îşi controla cu lucidi -
tate pornirile, dar care, în acelaşi timp, era departe de a fi pudibondã sau
pedantã: ca şi Emily Dickinson, câteva decenii mai târziu, Jane Austen
nu s-a mãritat, pentru cã nu a avut curajul sã-şi mãrturiseascã iubirea,
dar, ca şi poeta americanã, nu a ajuns niciodatã sã aibã o mentalitate
de fatã bãtrânã. Dimpotrivã, privea cu un surâs înÆelegãtor abaterile de
la convenÆiile morale, luându-le aşa cum erau, ceea ce „şoca şi continuã
sã şocheze minÆile fetelor bãtrâne, deopotrivã pe cele ale bãrbaÆilor şi
ale femeilor”1. Doamnele din lumea bunã se socoteau obligate sã se

1 Vezi D.W. Harding, op.cit., p. 55.
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indigneze public de asemenea rele moravuri; ceea ce o amuza pe Jane
care, în câteva scrisori, le ridiculiza pe „moralistele de ocazie”1.

Obiectivitatea judecãÆii devine posibilã, în pofida presiunii exerci -
tate de sistemul de valori apãrat de societate. Într-o atmosferã în care
indiferenÆa reciprocã e consideratã o formã elementarã a politeÆii, adevã-
ratele sentimente ale fiecãruia faÆã de principalele probleme ale vieÆii
se pot manifesta în voie, fãrã ca altcineva sã arate nici cel mai mic
interes faÆã de ele. Cu cât surorile din RaÆiune şi simþire sau cele din
Mândrie şi prejudecatã sunt mai strâns ataşate una de alta, cu atât
reticenÆele reciproce sunt mai mari. Iar când soÆii Gardiner, unchiul şi
mãtuşa eroinei principale, Elizabeth Bennet, observã cu uimire atenÆia
pe care i-o arãta domnul Darcy nepoatei lor, ea evitã orice discuÆie pe
acest subiect şi se retrage grãbitã în singurãtate, deşi recunoaşte cã nu
are de ce sã se teamã de indiscreÆia binevoitoare a rudelor sale. „Jane
Austen — conchide unul dintre cei mai atenÆi comentatori ai operei ei —
exagereazã şi idealizeazã convenÆiile societãÆii contemporane”2; dar e
limpede cã judecata cãreia eroinele sale supun aceste convenÆii (adesea
condamnându-le) poate sã dobândeascã o formã şocantã, cu toate cã
ele pãstreazã o aparentã atitudine indulgentã. Se creeazã astfel o tensiune
dramaticã între sentimentele personajelor care întrupeazã bunul-gust,
pe de o parte, şi, pe de alta, spiritul lor lucid de observaÆie, descoperind
defectele fiinÆelor de care sunt ataşate sentimental. Ironiile — delibe -
rate sau intenÆionate — ale scriitoarei pun în evidenÆã dilema unei
femei sensibile şi inteligente, care îşi dã seama cã trebuie sã se împace
cu mediocritatea moralã şi intelectualã a unei lumi de care e depen dentã
şi a unor fiinÆe legate de ea printr-o profundã afecÆiune. 

Majoritatea istoricilor literari englezi din secolul al XX-lea au vorbit
despre cãrÆile scrise de Jane Austen la cumpãna secolelor al XVIII-lea
şi al XIX-lea ca despre nişte anticipãri ale romanului psihologic realist
mo dern. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, i s-a reproşat, uneori,
cã lumea în care trãiesc personajele sale e prea îngustã pentru a îngãdui
declanşarea unor mari drame.3 Surprinzãtoare naivitate a unor critici
care cunoşteau, cu siguranÆã, succesul pe care îl avuseserã Moll Flanders

1 Vezi Marghanita Laski, op.cit., p. 49.
2 Vezi D.W. Harding, op.cit., p. 57.
3 Printre cei care au formulat asemenea critici, A.T. Burgess (op.cit., pp.

79–80) îi citeazã pe Robert Williams (autor al unui articol din 1839), Th. Michelson
(1846), Edward Joseph Paulsen (1850), nici unul dintre aceştia nefiind vreun
nume important în literatura vremii.
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al lui Defoe, personajele romanelor lui Sterne, Fielding sau Richardson,
cãci ei erau martori ai marelui interes stârnit de eroii primelor romane
dicken siene şi realizau cã intensitatea dramei trãite de ei nu avea nici
o legãturã cu lãrgimea orizontului existenÆei lor, cã mai toÆi trãiau
într-un mic târg de provincie sau într-un cartier sãrac, despãrÆit de restul
oraşului prin bariere sociale greu de trecut. Universul personajelor create
de Jane Austen e cel în care ea însãşi trãia şi unde se simÆea în largul ei:
detesta marele oraş şi, dupã un drum la Londra, unde rãmãsese câteva
zile, îi scria surorii ei, Cassandra, cã nu s-ar fi putut împãca niciodatã
cu viaÆa de acolo.

Oamenii din romanele sale erau cei din târgurile în care trãise şi
unde se simÆise în largul ei (Winchester, oraşul ultimelor ei luni de
viaÆã, va apãrea sub denumirea de Barchester în ciclul de romane
publicate, dupã câteva decenii, de Anthony Trollope şi ai cãror eroi
seamãnã foarte bine cu cei din romanele predecesoarei lui). Cu Jane
Austen, romanul euro pean ajungea într-un punct de unde i se
deschideau perspective neştiute pânã atunci. S-a spus despre cãrÆile ei
cã reprezintã „o artã a perfecÆi unii clasice”1: ele satisfac exigenÆele
intelectuale ale cititorului. Dar, conchidea unul dintre cei mai
importanÆi istorici ai literaturii engleze, francezul Louis Cazamian, „ea
a ştiut sã nu facã din aceastã ca litate intelectualã o preocupare osten -
tativã a romancierului”2. Dimpotrivã, ideile se transmit imediat, cu o
mare naturaleÆe şi simplitate: „Claritatea cu care ştie sã desluşeascã tot
ce gân desc cei din preajma ei este şi clari tatea unei fraze ce are marea
însuşire de a i se transmite fãrã obstacole cititorului. O citeşti pe Jane
Austen nu numai cu o mare desfãtare a intelectului, dar şi a poftei de
a cunoaşte viaÆa afectivã, ca şi aventurile pline de farmec, adesea amu -
zante, ale perso najelor.”3 Jane Austen a fost, fãrã îndoialã, o scriitoare
care, fãrã sã se lase învinsã de pretenÆiile comerciale ale editorilor
interesaÆi sã satisfacã gustul publicului, nu şi-a neglijat cititorii.

DAN GRIGORESCU

1 Alastair Fowler, op.cit., p. 282.
2 Émile Legouis, Louis Cazamian, A History of English Literature, Londra,

1971, p. 964.
3 Ibidem.



— Desigur, ar fi mult mai indicat sã aşteptãm pânã când Jane
se va însãnãtoşi, iar pânã atunci, cu siguranÆã, cãpitanul Carter
se va întoarce la Meryton. Şi, dupã balul dumneavoastrã, adãugã
ea, am sã insist ca şi dânşii sã dea unul. Am sã-i spun colonelului
Forster cã ar fi ruşinos dacã nu ar face aşa ceva. 

Apoi, doamna Bennet şi fiicele sale plecarã, iar Elizabeth se
întoarse de îndatã lângã Jane, lãsându-le pe cele douã doamne şi
pe domnul Darcy sã comenteze în voie comportamentul ei şi al
rudelor sale. Pe cel din urmã însã, nu-l puturã convinge sã le sus-
Æinã comentariile la adresa ei, în ciuda observaÆiilor rãutãcioase
ale domnişoarei Bingley în privinÆa ochilor frumoşi. 

CAPITOLUL X

ZIUA TRECU APROAPE LA FEL CA ªI CEA DE DINAINTE. DimineaÆa,
doamna Hurst şi domnişoara Bingley petrecurã câteva ore
împreunã cu bolnava, care continua, deşi destul de încet, sã se
refacã, iar seara, Elizabeth se alãturã grupului din salon. Masa de
„100” dispãruse. Domnul Darcy scria o scrisoare, iar domnişoara
Bingley, care stãtea alãturi de el, îi urmãrea fiecare mişcare, distrã-
gându-i atenÆia în nenumãrate rânduri cu mesaje pentru sora lui.
Domnul Hurst şi domnul Bingley jucau pichet, iar doamna Hurst
le urmãrea jocul. 

Elizabeth îşi luã ceva de brodat, pãrându-i-se amuzant sã observe
în linişte ce se petrecea între domnul Darcy şi însoÆitoarea sa.
Laudele ei necontenite fie pentru scrisul lui, fie pentru simetria
rândurilor, fie pentru lungimea scrisorii şi perfecta rãcealã cu care
erau primite aceste complimente construiau un dialog ciudat şi se
potriveau perfect pãrerii pe care Elizabeth o avea în legãturã cu
fiecare dintre cei doi. 

— Cât de încântatã va fi domnişoara Darcy sã primeascã
aceastã scrisoare!

El nu rãspunse.
— ScrieÆi neobişnuit de repede. 
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— Vã înşelaÆi. Scriu destul de încet. 
— Cât de multe scrisori cred cã aveÆi ocazia sã scrieÆi pe

parcursul unui an! Şi scrisori de afaceri, de asemenea! Cred cã
sunt destul de neplãcute.

— Atunci e foarte bine cã ele intrã în grija mea şi nu a dum -
neavoastrã. 

— Vã rog, scrieÆi-i surorii dumneavoastrã cât de tare îmi doresc
s-o vãd. 

— I-am mai scris o datã, aşa cum mi-aÆi cerut. 
— Mã tem cã nu vã place pana de scris, daÆi-mi voie sã mã

uit la ea. Mã pricep foarte bine sã pregãtesc o panã de scris. 
— Vã mulÆumesc, dar obişnuiesc sã mi-o pregãtesc singur.
— Cum reuşiÆi sã scrieÆi atât de drept?
El tãcu.
— ScrieÆi-i surorii dumneavoastrã cã am fost încântatã sã aflu

despre ce progrese remarcabile face la harpã şi, rogu-vã, amintiÆi-i
cã m-am îndrãgostit efectiv de modelul ei minunat de mãsuÆã, pe
care l-am gãsit infinit superior celui fãcut de domnişoara
Grantley. 

— Oare îmi îngãduiÆi sã amân extazul dumneavoastrã pânã
la urmãtoarea scrisoare? În epistola de faÆã nu am suficient loc şi
pentru aceastã onoare. 

— Vai, nu are nici o importanÆã! Am s-o vãd oricum în
ianuarie. Dar întotdeauna îi scrieÆi epistole atât de lungi şi de
fermecãtoare, domnule Darcy?

— De obicei sunt lungi, însã nu eu sunt în mãsurã sã stabilesc
dacã sunt şi fermecãtoare. 

— Din punctul meu de vedere, este o regulã: cine are uşu -
rinÆa de a scrie o epistolã lungã nu poate scrie prost. 

— Caroline, ãsta nu e un compliment pe care sã i-l faci lui
Darcy, interveni fratele ei, pentru cã el chiar nu scrie cu uşurinÆã.
Îşi studiazã cu mare atenÆie fiecare cuvânt, nu-i aşa, Darcy?

— Felul meu de a scrie e foarte diferit de al tãu. 
— Vai! strigã domnişoara Bingley. Charles are cel mai neglijent

scris cu putinÆã. Scrie cuvintele numai pe jumãtate, iar în rest le
mâzgãleşte. 
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— Ideile îmi zboarã atât de repede, cã nici nu mai am timp sã
le exprim, ceea ce înseamnã cã, de multe ori, scrisorile mele nu
le transmit nici o idee persoanelor cu care corespondez. 

— Modestia dumneavoastrã, domnule Bingley, spuse Elizabeth,
dezarmeazã orice încercare de reproş. 

— Nimic nu poate fi mai înşelãtor, spuse Darcy, decât o falsã
modestie, care demonstreazã, adesea, nepãsare faÆã de pãrerea
celorlalÆi sau, câteodatã, o laudã de sine indirectã. 

— Şi în care dintre cele douã cazuri ai include ultima mea
dovadã de modestie?

— Laudã indirectã. Eşti mândru de deficienÆele tale la scris,
întrucât consideri cã pornesc de la o rapiditate în gândire şi o
neglijenÆã în execuÆie, care, dacã nu pot fi demne de stimã, pot
fi cel puÆin foarte interesante. Calitatea de a face totul rapid este
foarte preÆuitã de cel ce o posedã, fãrã sã acorde atenÆie însã
imperfecÆiunii realizãrii. Azi de dimineaÆã, când i-ai spus doamnei
Bennet cã, dacã te-ai decide sã pãrãseşti domeniul Netherfield,
ai pleca în cinci minute, probabil cã intenÆionai un fel de pane -
giric, aducând un elogiu propriei persoane. Şi totuşi, ce gãseşti cã
ar fi de laudã într-o grabã care ar lãsa treburi importante nefãcute
şi n-ar aduce nici un beneficiu Æie sau altcuiva?

— Vai! exclamã Bingley. Asta e prea mult: sã-Æi aminteşti în
pragul serii de toate lucrurile prosteşti spuse de dimineaÆã! Şi
totuşi, pe onoarea mea, consideram atunci cã tot ce spuneam
despre mine era adevãrat — şi la fel cred şi acum. PoÆi spune,
mãcar, cã nu mi-am asumat inutil rolul de persoanã grãbitã, doar
ca sã mã laud în faÆa doamnelor. 

— Ştiu cã aşa ai gândit. Dar nu pot crede sub nici o formã
c-ai putea pleca într-o asemenea grabã. Purtarea ta, la fel ca a
oricãrui om pe care-l cunosc, ar depinde de împrejurãri, iar dacã
un prieten Æi-ar spune, în vreme ce încaleci în şa: „Bingley, ar fi
bine sã mai stai pânã sãptãmâna viitoare”, probabil cã ai mai sta
şi nu ai pleca. Şi, dacã Æi-ar mai spune o vorbã, probabil cã ai mai
sta încã o lunã. 

— Prin toatã aceastã pledoarie, interveni Elizabeth, n-aÆi
fãcut decât sã dovediÆi faptul cã domnul Bingley nu şi-a ridicat
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suficient în slãvi propria fire. Dumneavoastrã l-aÆi lãudat acum
mai mult decât a fãcut-o el însuşi. 

— Vã sunt peste mãsurã de îndatorat, spuse Bingley, cã trans -
formaÆi vorbele prietenului meu într-un compliment la adresa
temperamentului meu blând. Mã tem însã cã le daÆi acestor
lucruri un sens pe care prietenul meu nu-l avea în intenÆie. Cu
siguranÆã cã el ar avea o pãrere mai bunã despre mine, într-o
asemenea circumstanÆã, dacã aş respinge, pur şi simplu, invitaÆia
şi aş încãleca degrabã. 

— Considerã, aşadar, domnul Darcy cã nesãbuinÆa celei dintâi
hotãrâri a dumneavoastrã ar putea fi compensatã de încãpãÆâ -
narea cu care o susÆineÆi?

— Pe onoarea mea, n-aş putea da o explicaÆie prea exactã.
Darcy ar trebui sã-şi susÆinã punctul de vedere. 

— Vã aşteptaÆi ca eu sã dau socotealã pentru opinii pe care
mi le atribuiÆi, dar pe care eu nu le-am recunoscut niciodatã. Sã
presupunem cã lucrurile stau aşa cum le prezentaÆi dumnea voastrã,
domnişoarã Bennet. Însã nu trebuie sã uitaÆi cã priete nul, despre
care am spus cã îi doreşte celuilalt întoarcerea din drum şi amâ -
narea planului, n-a fãcut decât sã doreascã lucrul acesta şi i l-a
cerut, fãrã sã ofere vreun alt argument.

— Nu poate fi un merit personal pentru dumneavoastrã faptul
cã cedezi atât de uşor încercãrii unui prieten de a te convinge.

— A ceda fãrã convingere nu poate fi un compliment pentru
înÆelegerea nici unuia dintre ei.

— Mi se pare, domnule Darcy, cã nu acordaÆi nici o însem -
nãtate influenÆei pe care o au prietenia şi afecÆiunea. Conside -
raÆia faÆã de un anumit solicitant te poate face, de multe ori, sã
cedezi unei cereri, fãrã sã aştepÆi argumente care sã te convingã.
Nu vorbesc în mod special despre un caz anume, cum ar fi cel pe
care vi l-aÆi imaginat în legãturã cu domnul Bingley. Poate ar fi
mai indicat sã aşteptãm sã aparã o împrejurare concretã, înainte
de a pune în discuÆie discreÆia comportamentului sãu. Dar, în
general, în cazuri obişnuite între prieteni, dacã unul i-ar cere
altuia sã renunÆe la o hotãrâre care nu are prea mare importanÆã,
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aÆi avea o pãrere proastã despre acea persoanã care cedeazã rugã-
minÆii, fãrã sã aştepte sã fie convins?

— Nu ar fi, oare, indicat, înainte de a aborda acest subiect,
sã stabilim cu mai mare precizie gradul de importanÆã pe care-l
putem atribui cererii respective, ca şi gradul de intimitate ce
existã între cele douã pãrÆi?

— Fãrã îndoialã, interveni Bingley, sã auzim toate detaliile şi
sã nu uitãm înãlÆimea şi lãÆimea lor comparativã, cãci acestea,
domnişoarã Bennet, ar putea avea mai multã greutate în discuÆia
noastrã, decât v-aÆi putea imagina dumneavoastrã. Vã asigur cã,
dacã Darcy n-ar fi un om atât de înalt în comparaÆie cu mine, nu
i-aş purta atâta respect. Vã mãrturisesc cã eu personal nu cunosc
persoanã mai îngrozitoare decât Darcy, în anumite circumstanÆe
şi în anumite locuri, mai cu seamã la el acasã şi în mod special
dacã e duminicã şi nu are nimic de fãcut. 

Domnul Darcy zâmbi. Elizabeth avu totuşi impresia cã se
simÆea mai degrabã jignit şi de aceea se strãdui sã nu râdã.
Domnişoara Bingley, deranjatã peste mãsurã de afrontul pe care-l
suferise Darcy, îşi certã fratele pentru absurditãÆile spuse. 

— ÎÆi înÆeleg intenÆia, Bingley, zise prietenul sãu. Nu-Æi plac
discuÆiile şi urmãreşti sã îi pui capãt şi acesteia. 

— Poate cã aveÆi dreptate. DiscuÆiile se aseamãnã prea mult
cu disputele. Dacã tu şi domnişoara Bennet o s-o amânaÆi pe-a
voastrã pânã când ies eu din camerã, vã voi fi recunoscãtor. Pe
urmã, puteÆi spune ce vreÆi despre mine. 

— Ceea ce-mi cereÆi, spuse Elizabeth, nu e un sacrificiu pentru
mine, iar domnul Darcy ar face mult mai bine sã-şi termine
scrisoarea. 

Domnul Darcy îi urmã sfatul, continuând sã-şi scrie epistola. 
Dupã ce terminã ce avea de fãcut, le rugã pe domnişoara

Bingley şi pe Elizabeth sã-i facã onoarea de a cânta ceva. Dom -
ni şoara Bingley se îndreptã grãbitã cãtre pian şi, dupã ce o invitã
politicos pe Elizabeth sã cânte prima, lucru pe care aceasta îl
refuzã cu aceeaşi politeÆe, dar şi cu mai multã hotãrâre, se aşezã
ea însãşi. 
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În timp ce doamna Hurst cânta împreunã cu sora ei,
Elizabeth, care rãsfoia nişte partituri aflate pe pian, nu putu sã
nu remarce cât de des o fixa cu privirea domnul Darcy. Cu greu
s-ar fi putut gândi cã putea deveni obiectul admiraÆiei unui
bãrbat atât de important, însã mult mai neobişnuit ar fi fost dacã
el ar fi privit-o doar fiindcã n-o plãcea. Îşi închipui, în cele din
urmã, cã îi atrãsese atenÆia, conform ideilor lui, doar prin faptul
cã era ceva în felul ei de-a fi cu mult mai nepotrivit şi mai con -
damnabil decât la oricare altã persoanã prezentã. Aceastã
presupunere nu o îndurerã. Îi plãcea prea puÆin, ca sã-i pese de
aprobarea lui. 

Dupã câteva cântece italieneşti, domnişoara Bingley schimbã
ritmul cu o veselã melodie scoÆianã. Curând dupã aceea, domnul
Darcy, apropiindu-se de Elizabeth, îi spuse:

— Domnişoarã Bennet, nu vã surâde ideea sã profitaÆi de o
asemenea ocazie şi sã dansaÆi pe ritmuri scoÆiene?

Ea zâmbi, fãrã sã-i rãspundã însã. El repetã întrebarea, sur -
prins de tãcerea ei. 

— Ah, spuse ea, v-am auzit, dar n-am ştiut ce sã vã rãspund
pe loc. Vã aşteptaÆi ca eu sã spun „da”, ca sã-mi puteÆi dispreÆui
apoi gusturile, însã mie îmi face plãcere sã stric astfel de planuri
şi sã-i lipsesc pe oameni de plãcerea unui dispreÆ premeditat.
Aşa dar, m-am hotãrât sã vã spun cã nu vreau sã dansez pe
muzicã scoÆianã şi acum n-aveÆi decât sã mã dispreÆuiÆi, dacã
îndrãzniÆi. 

— Nu îndrãznesc, într-adevãr. 
Elizabeth, care se aşteptase sã-l jigneascã, se arãtã uimitã de

galanteria lui. Era în firea ei un amestec de drãgãlãşenie şi mali -
Æiozitate, care o fãcea incapabilã de a-i aduce vreo ofensã cuiva.
Iar Darcy nu mai fusese vrãjit de o altã femeie niciodatã, aşa cum
se întâmplase cu ea. Era convins cã, dacã nu ar fi fost vorba despre
inferioritatea rudelor ei, s-ar fi aflat oarecum în pericol. 

Domnişoara Bingley surprinsese lucrul acesta sau bãnuia
îndeajuns pentru a fi geloasã, iar îngrijorarea ei legatã de însãnã -
toşirea dragii sale prietene Jane se lãsã dublatã de dorinÆa de a
scãpa cât mai curând de Elizabeth. 
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În câteva rânduri, încercã sã-i provoace dispreÆul lui Darcy în
ceea ce o privea pe Elizabeth, vorbindu-i despre o presupusã cãsã -
torie a lor şi punând la cale fericirea lui într-o astfel de alianÆã. 

— Sper, îi spuse ea a doua zi, în vreme ce se plimbau printre
boschete, c-o sã-i vorbiÆi soacrei dumneavoastrã, dupã consu -
marea fericitului eveniment, despre avantajul de a fi mai reÆinutã
la vorbã. Şi, dacã reuşiÆi s-o convingeÆi, ar trebui sã le vindecaÆi
şi pe mezine de pasiunea lor pentru ofiÆeri. Iar dacã îmi e permis
sã ating un subiect atât de delicat, ar trebui sã vã strãduiÆi sã
controlaÆi acel ceva, aflat la limita dintre orgoliu şi impertinenÆã,
pe care-l posedã favorita dumneavoastrã. 

— AveÆi şi alte recomandãri pentru fericirea mea familialã?
— A, da! Va trebui sã fiÆi de acord ca portretele unchiului şi

mãtuşii Philips sã fie aşezate în galeria de la Pemberley. PuneÆi-le
lângã cel al renumitului dumneavoastrã unchi, judecãtorul.
Împãrtãşesc aceeaşi profesiune, dupã cum ştiÆi, doar cã sunt
implicaÆi în domenii diferite. Cât despre portretul lui Elizabeth,
nu s-ar cuveni sã încercaÆi o asemenea aventurã, cãci nu ştiu ce
pictor ar putea onora îndeajuns frumuseÆea ochilor ei. 

— Într-adevãr, n-ar fi prea uşor sã le surprinzi expresia. Însã
culoarea, forma şi fineÆea deosebitã a pleoapelor ar putea fi
reproduse.

În acel moment, se întâlnirã cu doamna Hurst şi cu Elizabeth,
care veneau de pe o altã alee. 

— Nu ştiam cã intenÆionaÆi sã faceÆi o plimbare, spuse dom -
nişoara Bingley, tulburatã de posibilitatea ca discuÆia lor sã fi fost
auzitã. 

— Ne-aÆi tratat cu multã cruzime, rãspunse doamna Hurst,
plecând fãrã sã ne spuneÆi o vorbã despre intenÆia dumnea voastrã
de a face o plimbare. 

Apoi, luând braÆul liber al domnului Darcy, o lãsã pe Elizabeth
sã meargã singurã. Pe alee încãpeau numai trei persoane. SimÆind
grosolãnia lor, domnul Darcy rosti de îndatã:

— Aceastã potecã nu e suficient de încãpãtoare pentru noi
toÆi. Ar fi mai bine sã ne îndreptãm cãtre aleea cealaltã, mai
mare. 

Jane Austen64



Elizabeth, care nu avea deloc intenÆia de a rãmâne cu ei, rãs -
punse râzând:

— Nu, nu, rãmâneÆi unde sunteÆi. FormaÆi un grup încântã tor
şi pãreÆi avantajaÆi de aceastã combinaÆie. ApariÆia unui al patrulea
ar strica tot pitorescul. La revedere! 

Şi se îndepãrtã în grabã, gândindu-se cu bucurie cã, într-o zi sau
douã, avea sã se întoarcã acasã. Jane se simÆea mult mai bine şi îşi
exprimase dorinÆa de a ieşi din camerã, spre searã, pentru câteva ore.

CAPITOLUL XI

DUPÃ CINÃ, CÂND DOAMNELE SE RETRASERÃ, Elizabeth dãdu
fuga pânã sus, la sora ei, şi, dupã ce o îmbrãcã bine, o însoÆi pânã
în salon, unde cele douã prietene ale ei o întâmpinarã cu vãdite
semne de bucurie. Elizabeth nu le mai vãzuse niciodatã atât de
amabile ca în ora petrecutã împreunã, înainte de sosirea domnilor.
Aveau un apetit deosebit pentru conversaÆie. Puteau descrie cu
lux de amãnunte un bal, ştiau sã spunã cu umor o anecdotã şi sã
facã haz pe seama cunoştinÆelor. 

De îndatã ce sosirã domnii, Jane nu mai prezentã interes. Ochii
domnişoarei Bingley se întoarserã brusc spre Darcy şi, înainte ca el
sã facã mãcar câÆiva paşi, ea avea deja ceva sã-i spunã. Tânãrul i
se adresã direct domnişoarei Bennet, felicitând-o cu amabilitate.
Domnul Hurst se înclinã uşor în faÆa ei şi-i spuse cã era „tare
bucuros”, dar un salut cu adevãrat cordial veni din partea dom -
nu lui Bingley. Era vesel şi foarte atent cu ea. În prima jumãtate de
orã, nu fãcu decât sã înteÆeascã focul, de teamã ca ea sã nu fie
afec tatã de schimbarea încãperii. La insistenÆele lui, Jane se
mutã de cealaltã parte a şemineului, ca sã se îndepãr teze de uşã.
Apoi el se aşezã lângã ea şi cu greu mai adresã vreo vorbã
altcuiva. Elizabeth, care lucra în celãlalt colÆ, privea cu multã
încântare toate acestea.

Dupã terminarea ceaiului, domnul Hurst încercã sã-i aducã
aminte cumnatei sale de masa de joc, dar în zadar. DeÆinea
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infor maÆia cã domnul Darcy nu avea de gând sã joace cãrÆi, iar  
domnului Hurst îi fu refuzatã invitaÆia pe care o adresase direct.
Domni şoara Bingley îl asigurã cã nimeni nu intenÆiona sã joace,
iar tãcerea celor din jur pãrea sã-i susÆinã afirmaÆia. Cum nu
gãsea nimic de fãcut, domnul Hurst se întinse pe o canapea şi
adormi. Darcy luã o carte în mânã, iar domnişoara Bingley îl imitã.
Doamna Hurst, deşi preocupatã în special sã se joace cu brãÆãrile
şi inelele ei, intervenea din când în când în discuÆia dintre fratele
ei şi dom nişoara Bennet.

Domnişoara Bingley, interesatã la fel de mult sã urmãreascã
progresul pe care domnul Darcy îl fãcea în lectura cãrÆii lui, ca şi
de propria ei carte, îi punea tot felul de întrebãri şi se uita la pagina
la care ajunsese. Nu reuşi totuşi sã-l atragã în nici o conver saÆie,
cãci tânãrul abia dacã îi rãspundea la întrebãri, dupã care îşi
continua netulburat lectura. Dupã o vreme, epuizatã de încer carea
de a se amuza cu propria-i carte, pe care o alesese numai fiindcã
era al doilea volum al cãrÆii citite de el, cãscã prelung şi zise:

— Cât de plãcut este sã-Æi petreci seara în felul acesta! Cred
cã nu existã plãcere mai mare decât cititul! Un om se poate
plictisi cu mult mai repede de orice altceva decât de o carte.
Când mã voi aşeza la casa mea, voi fi tare nefericitã dacã n-o sã
am o bibliotecã foarte mare. 

Nimeni nu rãspunse. Ea cãscã din nou, puse deoparte cartea
şi îşi aruncã ochii prin încãpere în cãutarea unei alte distracÆii.
Când îl auzi pe fratele sãu vorbindu-i domnişoarei Bennet despre
un bal, se întoarse brusc spre el şi spuse:

— Apropo, Charles, chiar intenÆionezi sã dai un bal la
Netherfield? Te-aş sfãtui ca, înainte de a lua o astfel de hotãrâre,
sã te consulÆi şi cu cei prezenÆi aici. Cred cã nu greşesc dacã afirm
cã se aflã printre noi câteva persoane pentru care un bal este mai
degrabã o pedeapsã decât o plãcere. 

— Dacã te referi la Darcy, exclamã fratele ei, n-are decât sã
se ducã la culcare înainte de a începe, dacã aşa doreşte, cãci
balul este un lucru deja stabilit. De îndatã ce Nicholls va gãti
suficientã cremã de legume, am sã trimit invitaÆiile.

Jane Austen66



— Mi-ar plãcea mult mai mult balurile, replicã ea, dacã s-ar
organiza altfel. Întotdeauna este însã ceva teribil de plicticos în
orice astfel de reuniune. Consider cã mult mai raÆional ar fi dacã,
în loc de dans, conversaÆia ar fi pe primul loc. 

— Probabil cã ar fi mult mai raÆional, draga mea Caroline,
dar atunci nu prea ar mai semãna a bal. 

Domnişoara Bingley nu rãspunse şi, curând dupã aceea, se
ridicã şi se plimbã prin încãpere. Avea o siluetã elegantã şi un mers
frumos, însã Darcy, pentru care fãcea toate astea, îşi continua cu
indiferenÆã lectura. Ajunsã în pragul disperãrii, hotãrî sã mai
facã un efort şi, întorcându-se spre Elizabeth, spuse:

— Domnişoarã Eliza Bennet, îngãduiÆi-mi sã insist sã-mi urmaÆi
exemplul şi sã faceÆi câÆiva paşi prin camerã. Vã asigur cã o sã vã
învioreze, dupã ce aÆi stat atâta vreme pe loc. 

Deşi surprinsã, Elizabeth acceptã imediat. Domnişoara Bingley
avu succes şi în privinÆa scopului real al amabilitãÆii ei: domnul
Darcy îşi ridicã privirea. Era şi el la fel de surprins ca şi Elizabeth
de atenÆia neobişnuitã venitã din partea tinerei, încât, fãrã sã-şi
dea seama, închise cartea. Fu invitat sã li se alãture, însã refuzã,
remarcând cã nu-şi putea imagina decât douã motive pentru
care ele ar alege sã se plimbe dintr-o parte într-alta a încãperii,
iar acceptul sãu de a le însoÆi ar fi fost o piedicã în ambele cazuri.
„Oare la ce s-a referit?” Domnişoara Bingley murea de curiozi -
tate sã afle şi o întrebã pe Elizabeth dacã pricepuse ceva. 

— N-am înÆeles nimic, rãspunse ea, însã cred cã vrea sã fie
aspru cu noi, iar modul cel mai sigur de a-l dezamãgi este sã nu-i
adresãm nici o întrebare. 

Cum domnişoara Bingley nu era capabilã sã-l dezamãgeascã
pe domnul Darcy în nici un fel, perseverã în intenÆia ei de a
obÆine un rãspuns legat de cele douã motive. 

— N-am nici cea mai micã obiecÆie la ideea de a vã oferi o
explicaÆie, rãspunse el, de îndatã ce i se îngãdui sã spunã ceva.
Cred cã recurgeÆi la aceastã metodã de a vã petrece seara fie pentru
cã intenÆionaÆi sã vã faceÆi confidenÆe şi aveÆi multe secrete de
împãrtãşit, fie pentru cã sunteÆi conştiente de faptul cã mersul vã
pune în valoare siluetele. Dacã prima variantã este cea corectã,

67Mândrie ºi prejudecatã



atunci cu siguranÆã prezenÆa mea v-ar stânjeni, iar, în cel de-al
doilea caz, eu cred cã v-aş putea admira mai bine de la locul
meu, de lângã foc. 

— Vai, e revoltãtor! spuse domnişoara Bingley. În viaÆa mea
n-am auzit ceva mai îngrozitor. Cum sã-l pedepsim pentru ase -
menea vorbe?

— Nimic mai uşor, dacã aveÆi dispoziÆia necesarã, îi rãspunse
Elizabeth. E foarte simplu sã ne chinuim şi sã ne pedepsim unii
pe alÆii. TachinaÆi-l, râdeÆi pe seama lui. La cât de intimi sunteÆi,
trebuie sã ştiÆi ce aveÆi de fãcut. 

— Pe cuvântul meu cã nu ştiu. Vã asigur cã intimitatea noastrã
nu m-a învãÆat încã acest lucru. Sã tachinezi calmul şi prezenÆa
de spirit ale unui astfel de om! Nu, nu, mã tem cã ne-ar putea
înfrânge cu uşurinÆã. Cât despre râs, cred cã am deveni de-a
dreptul ridicole dacã am încerca sã-l ironizãm fãrã vreun motiv.
Domnul Darcy are tot dreptul sã fie încântat. 

— Nu se poate râde de domnul Darcy! exclamã Elizabeth.
Acesta ar fi un avantaj neobişnuit şi neobişnuit aş vrea sã şi
rãmânã, cãci pentru mine ar fi o mare pierdere dacã aş avea multe
asemenea cunoştinÆe. Îmi place tare mult sã râd. 

— Domnişoara Bingley, spuse Darcy, a fost mult prea gene -
roasã în cazul meu. Cei mai înÆelepÆi şi mai buni dintre oameni…
sau nu, cele mai înÆelepte şi mai generoase fapte ale lor ar putea
fi ridiculizate oricând de cineva al cãrui principal scop în viaÆã
este ironia. 

— Cu siguranÆã existã astfel de oameni, rãspunse Elizabeth,
dar sper cã eu nu mã numãr printre ei. Nãdãjduiesc sã nu ridicu -
lizez vreodatã ceea ce e bun sau înÆelept. Nebuniile şi prostia,
capriciile şi inconsecvenÆa mã amuzã cu adevãrat, recunosc, şi le
ironizez ori de câte ori am ocazia. Dar acestea, bãnuiesc, sunt
tocmai defectele care vã lipsesc. 

— Poate cã nimeni nu e lipsit de asemenea defecte. Însã m-am
strãduit toatã viaÆa sã evit acele slãbiciuni care ar putea expune
ridicolului o minte limpede. 

— Cum ar fi orgoliul şi mândria. 
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— Orgoliul este, într-adevãr, o slãbiciune. Însã mândria…
unde e vorba de o minte cu adevãrat superioarã, mândria va fi
întotdeauna moderatã.

Elizabeth se întoarse pentru a-şi ascunde zâmbetul. 
— Cred cã aÆi terminat cu observaÆiile la adresa caracterului

domnului Darcy, spuse domnişoara Bingley. Mã rog, la ce rezultat
aÆi ajuns?

— Sunt pe deplin convinsã cã domnul Darcy nu are vreun
defect. O recunoaşte el însuşi, fãrã menajamente. 

— Nu, spuse Darcy, nu am avut asemenea pretenÆii. Am des -
tule defecte, dar sper cã nu Æin de înÆelepciune. Nu garantez pen tru
firea mea, care, în accepÆiunea celor din jur, nu e deloc maleabilã.
Nu pot uita prostiile şi viciile altora atât de repede pe cât ar
trebui, nici ofensele pe care mi le aduc. Nu mã las impresionat
de orice atenÆie care mi se acordã. Firea mea ar putea fi
consideratã mai degrabã detestabilã. Bunele mele intenÆii, odatã
pierdute, sunt duse pe veci. 

— Aceasta este, într-adevãr, o slãbiciune, spuse Elizabeth.
Resen timentele puternice umbresc întotdeauna caracterul unui
om. Însã v-aÆi ales foarte bine defectul, cãci nu pot râde de el. În
ceea ce mã priveşte, sunteÆi în siguranÆã. 

— Existã, cred, în constituÆia oricãrui om, o anumitã
tendinÆã spre rãu, un defect natural, pe care nici cea mai rafinatã
formã de educaÆie n-ar putea sã-l îndrepte. 

— Iar defectul dumneavoastrã este înclinaÆia de a-i dispreÆui
pe toÆi.

— Şi al dumneavoastrã, replicã el zâmbind, este de a-i înÆe -
lege pe ceilalÆi greşit, cu bunã-ştiinÆã. 

— ÎngãduiÆi-ne sã cântãm ceva, interveni domnişoara
Bingley, plictisitã de o conversaÆie în care nu era deloc implicatã.
Louisa, sper cã n-ai sã te superi dacã-l voi trezi pe domnul Hurst.

Sora ei nu avu nici un fel de obiecÆie, pianul fu deschis, iar
Darcy, dupã câteva momente de reflecÆie, nu se arãtã deloc deza -
mãgit de acest lucru. Începuse sã simtã cã era periculos sã-i
acorde lui Elizabeth prea multã atenÆie. 
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CAPITOLUL XII

POTRIVIT ÎNÞELEGERII DINTRE CELE DOUÃ SURORI, în dimineaÆa
urmãtoare, Elizabeth îi expedie o epistolã mamei sale, cu rugã -
mintea de a le trimite trãsura în cursul aceleiaşi zile. Însã pe
doamna Bennet, care plãnuise ca fetele sã rãmânã la Netherfield
pânã marÆea urmãtoare, ceea ce ar fi însemnat, pentru Jane, o
sãptãmânã întreagã, n-o încântã deloc ideea de a le primi mai
devreme. Rãspunsul ei nu fu, aşadar, favorabil — nu pentru
Elizabeth cel puÆin, care era tare nerãbdãtoare sã plece acasã.
Doamna Bennet le trimise vorbã cã nu le putea pune la dispo -
ziÆie trãsura mai devreme de marÆi. Iar în post-scriptum scria cã,
dacã domnul Bingley şi sora lui insistau ca ele sã mai rãmânã,
Elizabeth nu se putea dispensa fãrã probleme de prezenÆa lor.
Aceasta din urmã era, oricum, foarte hotãrâtã sã nu mai întârzie
pe acolo şi nici nu se aştepta sã i se cearã lucrul acesta. Dimpo -
trivã, de teama ca şederea lor sã nu fie consideratã inutil de lungã,
insistã ca Jane sã-l roage pe domnul Bingley sã le împrumute de
urgenÆã trãsura. Hotãrârã sã-i vorbeascã despre intenÆia lor de a
pãrãsi Netherfield-ul în aceeaşi dimineaÆã.

Decizia lor stârni multe semne de îngrijorare şi se rostirã destule
rugãminÆi pentru a o convinge pe Jane sã-şi amâne plecarea mãcar
pânã a doua zi, ceea ce se şi întâmplã, de altfel. Domnişoara
Bingley regretã apoi cã propusese aceastã amânare, cãci gelozia
şi antipatia faÆã de una dintre surori depãşeau cu mult afecÆiunea
pe care i-o purta celeilalte. 

Stãpânul casei aflã plin de regrete cã cele douã surori inten-
Æi onau sã plece atât de curând şi încercã, în repetate rânduri, s-o
convingã pe domnişoara Bennet cã pericolul nu trecuse şi cã nu
era vindecatã pe deplin. Însã Jane era de neclintit când ştia cã
are dreptate. 

Vestea se dovedi binevenitã pentru domnul Darcy, cãci Elizabeth
stãtuse suficient la Netherfield. Îl atrãgea mai mult decât şi-ar fi
dorit, iar domnişoara Bingley era nepoliticoasã cu ea şi mult mai
ironicã decât de obicei cu el însuşi. Hotãrî cã era mult mai
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înÆelept sã nu-i scape acum vreun semn de admiraÆie, nimic din
ce-ar fi putut sã-i trezeascã ei speranÆa de a-i influenÆa în vreun
fel fericirea. Era conştient cã, dacã o asemenea idee s-ar fi ivit în
mintea ei, purtarea lui din ultima zi trebuia sã aibã forÆa necesarã
de a i-o confirma sau distruge. Fidel scopului pe care şi-l propu -
sese, abia dacã îi adresã câteva vorbe întreaga duminicã şi, cu
toate cã furã lãsaÆi singuri preÆ de o jumãtate de orã, tânãrul nu
se dezlipi de cartea pe care o citea şi nici mãcar nu îşi ridicã pri -
virea spre ea. 

Duminicã, dupã slujba de dimineaÆã, avu loc despãrÆirea atât
de aşteptatã de toÆi. PoliteÆea pe care domnişoara Bingley o arãta
faÆã de Elizabeth, ca şi afecÆiunea pentru Jane, crescurã dintr-odatã,
spre final. Când se despãrÆirã, dupã ce îi dãdurã asigurãri celei
din urmã cã va fi întotdeauna aşteptatã cu plãcere la Long bourn
sau Netherfield şi dupã ce o îmbrãÆişarã cu multã cãldurã, îi
strânserã doar mâna celei dintâi. Elizabeth îşi luã rãmas-bun de
la toatã lumea într-o stare de spirit excelentã. 

Acasã, mama lor nu le întâmpinã cu prea multã cãldurã. Sur -
prinsã de întoarcerea lor, doamna Bennet le mustrã pentru deranjul
adus gazdelor şi se arãtã convinsã cã Jane urma sã rãceascã din
nou. Tatãl lor însã, deşi foarte laconic în exprimarea bucuriei, se
dovedi tare încântat sã le vadã, cãci le simÆise mult lipsa în sânul
familiei. ConversaÆiile de searã, când se reuneau cu toÆii, nu mai
fuseserã la fel de însufleÆite şi aproape cã nu mai avuseserã vreun
sens fãrã prezenÆa lui Jane şi a lui Elizabeth. 

O gãsirã pe Mary, ca de obicei, adâncitã în studiul armoniilor
muzicale şi al naturii umane. Furã nevoite sã admire câteva citate
noi şi sã asculte noi observaÆii de eticã depãşite. Catherine şi
Lydia aveau informaÆii de o altã facturã. De miercurea trecutã se
întâmplaserã şi se spuseserã o mulÆime de lucruri în cadrul regi -
mentului: câÆiva ofiÆeri cinaserã cu unchiul lor în ultima vreme,
un soldat fusese biciuit şi se zvonise cã domnul colonel Forster
era pe cale sã se însoare. 
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