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Capitolul I

E un adevir de toli gtiut ci un burlac inzestrat cu o avere
frumuqici trebuie si fie in ciutarea unei sofii.

OricAt de pulin s-ar gti despre simfimintele sau pirerile
acestuia atunci cdnd este introdus in comunitate, adevirul
acesta e aga de bine infipt in minfile familiilor din vecinitate,
incAt burlacul respectiv este considerat proprietatea de drept
a uneia sau alteia dintre fetele lor.

- Drag[ domnule Bennet, ii spuse intr-o zi doamna acestuia,

ai auzit ci Netherfield Park a fost inchiriat, in sfrrqit?
Domnul Bennet rispunse ci nu.

- Dar chiar aqa e, veni replica ei; doamna Long tocmai s-a
intors de acolo gi mi-a povestit tot.

Domnul Bennet nu scotea o vorbi.

-Vrei si gtii cine a inchiriat? exclaml sofia sa, pierz1ndu-qi
ribdarea.

-Dumneata vrei si-mi spui, iar eu nu mi opun si aud.

Invita[ia aceasta fu indeajuns.

- Ei bine, dragul meu, trebuie si gtii. Doamna Long spune
c[ Netherfield a fost inchiriat de un tinir bogat din nordul
Angliei; ci a venit intr-o trlsuri de poqti ca si vadi proprie-
tatea gi ci a fost aga de incdntat, incdt s-a invoit de indati cu
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domnul Morris; cd o si se instaleze inainte de Sf. Mihailt gi cd
unii dintre servitori o si vini pe la sfArgitul siptimdnii viitoare.

-Cum se numegte?

-Bingley.
- E insurat sau burlac?

- O, dragul meu, sigur ci e burlac! E burlac qi are multi
avere, cam patru sau cinci mii de lire pe an. Ce bine pentru
fetele noastre!

- Cum aqa? Ce legituri au ele cu asta?

- Dragi domnule Bennet, replici sotia lui, cum pofi si fii
aga de plictisitor! Doar gtii prea bine ci mi gAndesc ci o si se

insoare cu una dintre ele.

- Acesta ii e scopul, de se stabilegte aici?

- Scopul! Ce prostii poli si spui! Dar e foarte posibil sd se

indrigosteasci de una dintre ele, aga ci dumneata trebuie si te
duci si-i faci o viziti de indati ce soseste.

- Nu glsesc nici un prilej pentru asta. Te pofi duce impreuni
cu fbtele sau, gi mai bine, ai putea si le trimili pe ele singure,
intrucAt egti la fel de chipegi ca oricare dintre ele qi domnul
Bingley ar putea si puni ochii pe dumneata.

-Dragul meu, mi lingugegti. Sigur, am atut qi eu parte de
frumuse{e, dar acum nu mai pot pretinde ci sunt extraordi-
nari. O femeie care are cinci fete mari trebuie si renunte si se

mai gAndeascd la propria frumusefe.

-Adesea, in astfel de cazt::ri, o femeie nu mai are prea multi
frumusefe la care si se gAndeasci.

- Dar, dragul meu, chiar trebuie si te duci si-l vizitezi pe
domnul Bingley cind va sosi aici.

- Te asigur ci e mai mult decit ag putea face.

- Dar gAndegte-te la fetele tale! Gdndeqte-te numai ce par-
tidi buni ar fi pentru una dintre ele. Sir William gi Lady Lucas
sunt hotirdli si se duci, mai ales pentru asta, cici altfel nici ei

1in calendarul romano-catolic Ai anglican, sirbitoarea Sf. Mihail cade pe
29 septembrie.
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nrt-iviziteazi in general pe nou-venili. Chiar trebuie si te duci,

c[ci, dacl n-o faci, noud ne va fi imposibil s[-1 vizitim.
- Sunt sigur ci i1i faci prea multe scrupule. Eu aq zice mai

degrabi c[ domnul Bingley se va bucura foarte mult si vi pri-
measc6; qi o s6-i scriu qi eu, ca s6-l asigur ci ii dau din toati
inima consimfdmintul si o ia de nevasti pe oricare o va dori
dintre fetele mele; degi neapirat o si pun o vorbi buni pentru
micufa meaLizzy

- Ba ag dori si nu faci una ca asta. Lizzy nu e cu nimic mai
presus de celelalte; s,i sunt siguri ci nu-i nici pe jumitate la fel
de frumoasi ca ]ane ori vesell ca Lydia. Dar dumneata mereu
aipreferat-o pe ea.

- Nici una din ele nu di dovadi de cine gtie ce calitili care

s-o recomande, rispunse tatil; toate sunt la fel de prostule gi

de ignorante ca orice alti fatd; Lizzy insd, e ceva mai risiritd la
minte decit surorile ei.

- Domnule Bennet, cum poli s[-!i nedrept[feqti intr-atit co-
piii? i1i place tare mult sI mi jigneqti. Pic de mili nu ai pentru
nervii mei.

- Aici te inqeli, draga mea. Nutresc cel mai profund respect

pentru nervii dumitale, doar sunt prietenii mei buni. Iati cel

pufin douizeci de ani de cdnd te tot aud vorbindu-mi cu mare
consideralie despre ei. Vai, nici nu gtii cAt suftr!

- Sper insi ci o sd-fi revii gi ci vei ajunge si vezi mul1i tineri
cu un venit de patru mii de lire pe an stabilindu-se in apropiere
de noi.

- Numai ci nu-mi va fi de nici un folos, chiar gi doulzeci
de-ar veni, daci dumneata nu te vei duce sd-i vizitezi.

- Draga mea, i1i dau cuvAntul meu ci, atunci cAnd o si se

strlngi doulzeci, mi voi duce la toli in vizitil
Domnul Bennet era un amestec atit de bizar de ironie, umor

sarcastic, rezervd gi toane, ci douizeci qi trei de ani de cisito-
rie nu fuseseri nicidecum de ajuns s[ o ajute pe solia lui si-i
priceapi caracterul. Mintea el, in schimb, era mai ugor de citit.
Era o femeie care pricepea destul de pufin, nu cunogtea prea
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multe gi cu un temperament nu prea bine conturat. Cind ceva
o nemullumea, igi inchipuia ci este nervoasi. Scopul viefii sale

era si-gi vadi fetele miritate, iar satisfacfia gi-o gisea in vizitele
frcute vecinilor qi in schimbul de bArfe.

Capitolul 2

Domnul Bennet fusese printre primii care il vizitaseri pe

domnul Bingley. De fapt, avusese de la bun inceput inten[ia
aceasta, cu toate ci pani in ultima clipi iqi asigurase solia cI
nu se va duce; iar ea nu gtiuse nimic despre asta pini in seara

care urmase vizitei. Apoi el se diduse in vileag in felul urmitor.
Observind ci a doua lui niscuti igi didea silinfa si-gi dichi-
seascl o pilirie, i se adresi brusc:

-Sper ci domnului Bingley o str-iplacd,,Lizzy.

-Noi nu avem de unde si gtim ce fi place domnului Bingley,

interveni mama ranchiunoasi, din moment ce nu ne facem vizite.

- Dar, mami, spuse Elizabeth, uili ci o si-l intdlnim la bal gi

ci doamna Long ne-a promis ci o si ni-l prezinte.

- Eu nu cred ci doamna Long va face asta. Are qi ea doui
nepoate. E o femeie egoisti gi fbfarnici, qi nu am deloc o pirere
bun[ despre ea.

-Nici eu, spuse domnul Bennet; gi mi bucur si aflu ci nu
depinzi de ea ca si-fi faci acest serviciu.

Doamna Bennet nu catadicsi sI rlspundi nimic, insi, cum
nu se putea abline, incepu si-gi dojeneasci una dintre fete.

-Nu mai tuqi aga, Kitty, pentru numele lui Dumnezeu! Ai
pufini mili pentru nervii meil ii faci findiri.

- Kitty nu are pic de discrefie cAnd tugegte, zise tatil ei; igi

alege foarte prost momentele.
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In hoindrelile sale prin parc, Elizabeth se intilnise de citeva

ori pe neaEteptate cu domnul Darcy. Era inciudati pe soarta rea,

care ii indrepta lui paqii prin locuri unde nimeni altcineva nu ve-

nea; de aceea, ca si impiedice acest lucru sd se repete, il informi

de la bun inceput c[ era locul ei preferat de plimbare. Era deci

ciudat ca inti'lnirea si se produci 9i a doua oari. Dar, cu toate

acestea, se intAlniri gi pentru a doua oar[, ba chiar qi pentru a

treia. S-ar fi zis c[ el o face din riutate sau poate din dorinla de a

se chinui singur, cici acele intilniri nu se sfirqeau doar cu cdteva

intrebiri de circumstanli gi o ticere stdnjenitoare, dupi care fie-

care si: o ia pe alt drum, ci domnul Collins considera de datoria

lui siL se intoarci din drum 9i si o insoleasci. Nu vorbea nicio-

dati prea mult gi nici ea nu-gi prea d[dea osteneala si vorbeasci

ori s[ asculte; totuqi, in timpul celei de a treia intilniri, o uimiri
intrebirile pe care i le punea el, despre cit de mult ii place Ia

Hunsford, despre pasiunea Pentru plimbirile solitare, ce pirerea

avea despre fericirea domnului gi doamnei Collins; iar cAnd ea

vorbise despre Rosings qi despre faptul ci nu inlelegea foarte bine

regulile casei, el pirea ci se aqteapti ca, data viitoare cind avea si

vini in Kent, si locuiascdL Ei ea acolo. Asta se putea inlelege din

vorbele lui. Oare se gindea cumva la colonelul Fitzwilliam? Ea

presupuse deci ci, daci el avea ceva in gAnd, atunci era o aluzie

a ceea ce s-ar fi putut ivi dinspre partea aceea. Lucrul acesta o
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cam neciji, aga cd se bucuri de-a dreptul cAnd ajunseri la poarta
dinspre parohie a parcului.

intr-o alti zi, se plimba citind ultima scrisoare de la |ane gi

zibovind asupra unor pasaje care dovedeau c[ ]ane nu scrisese
intr-o stare de spirit prea buni, cAnd, in loc si fie iarigi luati
prin surprindere de domnul Darcy, ridicl ochii gi il ziri pe co-
lonelul Fitzwilliam care se indrepta spre ea. Elizabeth l6si de
indati scrisoarea gi, striduindu-se sd zimbeascl, i se adres[:

- Nu qtiam ci obignui(i si vi plimbafi prin partea aceasta.

-Am frcut turul parcului, rispunse el, cum fac in fiecare
an, si voiam s6-l inchei cu o viziti la casa parohiali. Dorili sl
merge{i mai departe?

-Nu, in cAteva clipe frceam qi eu cale intoarsl.

$i, zicind asta, Elizabeth se intoarse gi se indreptari impre-
uni spre casa parohiali.

- Plecarea dumneavoastr[ e stabiliti clar pentru sAmbit6?
intrebi ea.

- Da, daci Darcy nu o amAni din nou. Eu sunt insi la dispo-
zi[iahti. igi aranjeazd treburile a$a cum ii place.

- $i daci nu reugeqte si fie mulpmit de ceea ce face, are mi-
car plicerea si aleagi dupi cum vrea. Nu cunosc nici o alti per-
soani care s[ fie mai incdntati decAt domnul Darcy de puterea
pe care o are de a face tot ce-i place.

-intr-adevir, ii place si fac[ totul aga cum vrea, rispunse
colonelul Fitzwilliam. Dar tuturor ne place asta. Numai ci el
are la dispozifie mijloace mult mai bune decit mulg alpi, intru-
cdt el e bogat, in timp ce allii sunt siraci. Eu qtiu prea bine ce

spun. Fiul mai mic, dup[ cum qtifi, trebuie si se obignuiasci si
renunte gi si fie dependent de algi.

-Dupi pirerea mea, fiul mai mic al unui duce nu prea cu-
noagte decit foarte pufin din acestea. Serios acum,la ce afi fost
nevoit sI renunfali, de ce anume sunteli dependent? CAnd v-a
impiedicat lipsa banilor si mergeli unde afi fi dorit ori si intrafi
in posesia a ceva ce vi plicea?
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-Aici m-a[i inco$t - 9i probabil ci nu pot spune ci am in-

durat multe astfel de lipsuri. Dar in chestiuni de mai mare in-

semnitate, s-ar putea si suf[r din catzalipsei de bani' Fiii mai

mici nu se pot insura cu oricine ar dori.

- Cu exceplia situaliilor in care sunt atraqi de femei cu avere,

Iucru care cred ci se intdmpli adesea.

- Nivelul de trai cu care suntem obignuili ne face dependen$

gi printre cei cu aceeagi situa[ie ca a mea nu sunt mulli care gi-ar

permite si se insoare ftri s[ dea nici o atenfie banilor'

,Oare cuvintele acestea le spune Pentru mine?" se g6ndi

Elizabeth, inrogindu-se uqor la gindul acesta, apoi insi, reve-

nindu-qi, intrebi pe un ton qigalnic:

- $i care este, rogu-vi, prelul obignuit al fiului mai mic al

unui duce? Dac[ nu cumva primul niscut e bolnivicios, binu-

iesc cdL nu ali cere mai mult de cincizeci de mii de lire'

El ii rispunse in acelaqi fel Ei apoi abandonari subiectul'

CurAnd dup[ aceea, ca s[ puni' capit unei ticeri care l-ar fi pu-

tut face pe el s[-gi inchipuie ci e afectatdL de disculia aceasta,

Elizabeth spuse:

- Binuiesc ci virul dumneavoastri v-a luat cu el mai ales

ca si aibi pe cineva la dispozifie' Mi mir ci nu se insoarl, ca

si aibi mereu companie. Dar poate sora sa ii este de ajuns de-

ocamdati qi, cum este unicul ei tutore, poate face cu ea orice ii
place.

- Ba nu, rispunse colonelul Fitzwilliam, acesta e un avantaj

pe care e nevoit si-l imparti cu mine. Noi doi suntem impreuni

tutorii domnigoarei DarcY.

- intr-adevir? imi puteli spune atunci ce fel de tutori sun-

te!i? Protejata dumneavoastrl vi di multi bltaie de cap? La

virsta ei, tinerele domniqoare sunt adesea destul de greu de [i-
nut in frdu, iar daci ea are firea unui adevlrat Darcy, probabil

ci ii place si faci numai ce wea.

in timp ce spunea asta, vizu ci el o priveqte grav, iar felul in

care se gribi si o intrebe de ce crede ci domnigoara Darcy le
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poate face vreun necaz o convinse ci era destul de aproape de
adevir. Prin urmare, rispunse cu sinceritate:

- Nu ave[i de ce si fi1i ingrijorat. Nu am auzit niciodatl ni-
mic riu despre ea; gi indriznesc si spun ci este una dintre cele
mai blAnde fiinfe din lume. E foarte iubiti de doui doamne pe
care le cunosc, doamna Hurst gi domnigoara Bingley. Cred ci
v-am auzit spunAnd cd le cunoaEtefi.

- Da, le cunosc pulin. Fratele lor este un birbat amabil qi
foarte nobil; e foarte bun prieten cu Darcy.

- O, da, rispunse Elizabeth pe un ton sec; domnul Darcy se
poartiL neobiqnuit de frumos cu domnul Bingley gi are o griji
nefirmuriti de el.

-Are griji de el! Da, intr-adevir, cred ci Darcy are grijd de
el in situaliile in care are mare nevoie si fie protejat. Mi-a spus
c6te ceya in timpul cilitoriei noastre spre Rosings, care mi face
si cred ci Bingley ii este foarte indatorat. Ar trebui s[-i cer insi
iertare, clci nu am dreptul si presupun ci Bingley e persoana
despre care vorbea. E doar o presupunere.

- Ce vreli si spunefi?

- E vorba despre anumite lucruri pe care Darcy nu ar wea si
le gtie toati lumea, intrucAt, dac| ar afla cei din familia domni-
goarei, ar fi destul de neplicut.

- Putefi conta pe faptul ci nu voi vorbi despre asta.

- $i vn rog si vi aminti{i ci nu am multe motive ca si pre-
supun ci e vorba de Bingley. Darcy nu mi-a spus decAt atit ci
se felicitl ci qi-a salvat un prieten de neplicerile unui mariaj
foarte imprudent, dar firi sd-mi dea nume sau alte detalii, iar
eu am binuit ci e vorba de Bingley doar pentru ci il cred genul
de tAnir care poate intra in asemenea capcane qi pentru ci gtiu
ci ei doi gi-au petrecut impreuni toati vara trecuti.

-Domnul Darcyv-a spus cumva din ce motiv a intervenit?
- Din cAte am inteles, existau obiecfii foarte serioase impo-

triva domniqoarei.

- $i la ce qiretlicuri a recurs ca si'-i desparti?


