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Poznámka autorky

DluÏím omluvu duchu Jane Austenové za to, Ïe jsem její mi-
lovanou Elizabeth vystavila útrapám vy‰etfiování vraÏdy,
a to zejména proto, Ïe samotná Jane Austenová v poslední
kapitole Mansfieldského panství jasnû vyjádfiila svÛj názor:
„NechÈ se provinûním a utrpením zab˘vají jiní. Já taková ne-
pfiíjemná témata co nejdfiíve opou‰tím pohánûna snahou,
abych v‰em, kdo se sami aÏ pfiíli‰ neprovinili, vrátila pfiija-
teln˘ klid, a abych s tûmi ostatními skoncovala.“ Bezpo-
chyby by mi na mou omluvu odpovûdûla, Ïe kdyby se
takov˘mi ohavnostmi chtûla zab˘vat, byla by tento pfiíbûh
napsala sama, a lépe neÏ já.

P. D. Jamesová, 2011
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Prolog

Bennetovi z Longbournu

Îenské obyvatelky Merytonu se vesmûs shodovaly v tom,
Ïe pan a paní Bennetovi mûli velké ‰tûstí, kdyÏ úspû‰nû
provdali ãtyfii ze sv˘ch pûti dcer. Meryton, malé trÏní mûs-
teãko v Hertfordshiru, neleÏí na Ïádné v˘znamné cestû,
kudy se jezdí za zábavou, a nevyniká ani krásou svého oko-
lí, ani v˘znaãnou historií. Jediné velké sídlo v jeho okolí,
panství Netherfield, je sice impozantní, ale není o nûm
zmínka ani v jediné knize pojednávající o v˘znamn˘ch ar-
chitektonick˘ch památkách tohoto hrabství. Mûsto má
spoleãensk˘ sál, kde se pravidelnû konají plesy, ale není
tam Ïádné divadlo, a témûfi ve‰kerá zábava se odehrává
v soukrom˘ch domech, kde úlevu od nudy spoleãensk˘ch
veãefií a karetních her sk˘tají pouze drby a pomluvy. 

Rodina s pûti neprovdan˘mi dcerami zajisté pfiitahuje
soucitnou úãast v‰ech sousedÛ, zejména kdyÏ je nedosta-
tek jiného rozpt˘lení, a situace Bennetov˘ch byla nadto
obzvlá‰È ne‰Èastná. JelikoÏ nemûli muÏského potomka, mûl
ve‰ker˘ majetek pana Benneta pfiipadnout jeho synovci, re-
verendu Williamu Collinsovi. Ten mohl, jak paní Bennetová
s oblibou a nahlas lamentovala, ji a její dcery vystûhovat
z domova je‰tû dfiív, neÏ tûlo jejího manÏela vystydne v hro-
bû. Je nutno pfiiznat, Ïe pan Collins se snaÏil vûc napravit,
pokud to bylo v jeho silách. ZpÛsobilo mu to urãité nesná-
ze, ale se souhlasem své vzne‰ené patronky lady Catherine
de Bourgh, se vypravil ze své farnosti v Hunsfordu v hrab-
ství Kent, aby nav‰tívil Bennetovy s bohulib˘m úmyslem
vybrat si mezi jejich pûti dcerami nevûstu. Tento úmysl se
setkal s nad‰en˘m souhlasem paní Bennetové, která jej v‰ak
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zároveÀ varovala, Ïe sleãna Bennetová, nejstar‰í z dcer, se
patrnû zanedlouho zasnoubí. KdyÏ se pak ucházel o Eliza-
beth, v pofiadí druhou nejstar‰í a druhou nejhezãí, byl
rezolutnû odmítnut, a tak byl nucen hledat vût‰í porozu-
mûní u Elizabethiny pfiítelkynû sleãny Charlotte Lucasové.
Sleãna Lucasová pfiijala jeho nabídku s potû‰itelnou dychti-
vostí, a tak se zdála b˘t budoucnost, která ãekala paní
Bennetovou a její dcery, zpeãetûná, nikoliv zcela k lítosti
v‰ech sousedÛ. AÏ pan Bennet zemfie, pan Collins je prav-
dûpodobnû ubytuje v jednom z vût‰ích domkÛ na usedlosti,
kde se jim dostane duchovní útûchy díky jeho knûÏskému
pÛsobení a tûlesné potravy ze zbytkÛ z kuchynû paní Col-
linsové, k nimÏ ãas od ãasu pfiibude nûjaká ta pozornost
v podobû kusu zvûfiiny nebo pÛlky vepfiíka. 

Na‰tûstí rodina Bennetov˘ch tomuto údûlu unikla. Na
konci roku 1799 si mohla paní Bennetová blahopfiát k tomu,
Ïe je matkou ãtyfi provdan˘ch dcer. Nelze popfiít, Ïe sÀatek
Lydie, nejmlad‰í z dcer, ve vûku pouh˘ch ‰estnácti let, ne-
byl právû nej‰Èastnûj‰í. Lydia utekla s poruãíkem Georgem
Wickhamem, dÛstojníkem posádky ubytované v Meryto-
nu, a v‰eobecnû se ãekalo, Ïe tato vylomenina skonãí tak, jak
si kaÏdé takové dobrodruÏství zaslouÏí, totiÏ tím, Ïe ji Wick-
ham opustí a ona bude vypovûzena z domova, spoleãensky
znemoÏnûna a dovedena k naprosté hanbû, o jejíÏ povaze
se decentní dámy ani neodváÏí hovofiit. SÀatek se pfiesto
uskuteãnil, kterouÏto zprávu jako první pfiinesl soused Wil-
liam Goulding, kter˘ na koni míjel longbournsk˘ koãár
právû v okamÏiku, kdy novû provdaná paní Wickhamová
poloÏila ruku na otevfiené okno se zjevn˘m zámûrem, aby
si v‰iml jejího prstenu. Sestra paní Bennetové, paní Philip-
sová, neúnavnû ‰ífiila svou vlastní verzi útûku, totiÏ Ïe pár
byl na cestû do Gretna Green, ale krátce se zastavil v Lon-
d˘nû, aby Wickham mohl o nastávající svatbû informovat
svou kmotru. A kdyÏ pan Bennet pfiijel do Lond˘na hledat
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dceru, pfiistoupil Wickham na návrh, aby se zam˘‰lená svat-
ba konala v Lond˘nû, coÏ, jak ho pfiesvûdãovala rodina,
bude daleko vhodnûj‰í. Nikdo tomuto v˘myslu nevûfiil, ale
v‰ichni uznali, Ïe za svou vynalézavost si paní Philipsová
zaslouÏí, aby to alespoÀ pfiedstírali. George Wickham se sa-
mozfiejmû uÏ nikdy nebude moci ukázat v Merytonu, kde by
mohl sluÏebné pfiipravovat o ctnost a obchodníky o v˘dû-
lek, v‰ichni se v‰ak shodli, Ïe kdyÏ k nim zavítá paní
Wickhamová, dostane se jí stejnû tolerantního pfiijetí, jaké
dfiíve patfiilo sleãnû Lydii Bennetové. 

Hodnû se spekulovalo o tom, jak se podafiilo dosáhnout
této opoÏdûné svatby. Majetek pana Benneta obná‰el sotva
dva tisíce liber roãnû a v‰eobecnû se soudilo, Ïe pan Wick-
ham urãitû poÏadoval nejménû pût set liber a navíc zaplacení
v‰ech sv˘ch dluhÛ, neÏ pfiistoupil na svatbu. Peníze zfiej-
mû poskytl bratr paní Bennetové, pan Gardiner. Byl to
laskav˘ muÏ, ale mûl vlastní rodinu a bezpochyby bude od
pana Benneta poÏadovat vrácení penûz. V domû Lucaso-
v˘ch panovaly velké obavy, Ïe dûdictví jejich zetû bude
tímto nezbytn˘m v˘dajem citelnû zredukováno, ale kdyÏ
se nekácely Ïádné stromy, nepropou‰tûli Ïádní slouÏící,
a ani fiezník nevypadal na to, Ïe by paní Bennetové odmítl
pravidelnou t˘denní objednávku, Lucasovi usoudili, Ïe pan
Collins a jejich drahá Charlotte se nemají ãeho obávat, a jak-
mile bude pan Bennet dÛstojnû pohfiben, pan Collins bude
moci pfievzít longbournsk˘ majetek s plnou dÛvûrou, Ïe
zÛstal nedotãen. 

Naopak zásnuby, které následovaly krátce po Lydiinû
svatbû, totiÏ zásnuby sleãny Bennetové a pana Bingleyho
z Netherfieldu, byly pfiijaty s velk˘m uznáním. Nebylo to
nic neoãekávaného; obdiv pana Bingleyho k Jane byl patr-
n˘ od jejich prvního seznámení na spoleãenském plese.
Sleãna Bennetová byla v‰ude oblíbená pro svou krásu, vlíd-
nost a naivní dÛvûru v ãistou lidskou povahu, která zpÛ-
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sobovala, Ïe nikdy o nikom nefiekla ‰patného slova. A za
nûkolik dní po oznámení zásnub nejstar‰í dcery s panem
Bingleym, doãkala se paní Bennetová je‰tû vût‰ího triumfu,
kter˘ byl ov‰em zpoãátku pfiijat s jistou nedÛvûrou. Sleãna
Elizabeth Bennetová, druhá dcera, si mûla vzít pana Dar-
cyho, majitele Pemberley, jednoho z nejvût‰ích panství
v Derbyshiru, které podle zaruãen˘ch zpráv vyná‰elo roã-
nû deset tisíc liber. 

V Merytonu se fiíkalo, Ïe sleãna Lizzy pana Darcyho ne-
návidí, coÏ tvrdili hlavnû ti, ktefií byli na onom prvním
spoleãenském plese, jehoÏ se zúãastnil i pan Darcy se sv˘m
pfiítelem panem Bingleym a jeho dvûma sestrami, a kde se
dostateãnû jasnû projevila jeho p˘cha a arogantní pohrdání
pfiítomnou spoleãností. Aã byl sv˘m pfiítelem panem Bing-
leym neustále vybízen k tanci, dal zfietelnû najevo, Ïe Ïádná
z pfiítomn˘ch dam není hodna toho, aby byla jeho partner-
kou. Dokonce kdyÏ mu sir William Lucas pfiedstavil Eliza-
beth, odmítl s ní tanãit a pozdûji prozradil panu Bingleymu,
Ïe není dost hezká na to, aby o tanec s ní stál. V‰ichni byli
pfiesvûdãeni o tom, Ïe Ïádná Ïena, která se stane paní Dar-
cyovou, nemÛÏe b˘t ‰Èastná, protoÏe, jak podotkla Maria
Lucasová: „Kdo by chtûl po zbytek Ïivota mít kaÏd˘ den
pfii snídani naproti sobû takov˘ nerudn˘ obliãej? “ 

Nebyl v‰ak dÛvod zazlívat sleãnû Elizabeth Bennetové její
uváÏlivûj‰í a optimistiãtûj‰í pohled. âlovûk nemÛÏe mít v Ïi-
votû v‰echno, a kterákoliv mladá Ïena v Merytonu by se
smífiila s hor‰ími vûcmi, neÏ je nerudn˘ obliãej u snídanû,
kdyby se mohla provdat za deset tisíc roãnû a stát se paní
na Pemberley. Jak se slu‰í a patfií, merytonské dámy ochot-
nû sympatizovaly s kaÏd˘m, koho potkalo ne‰tûstí, a stej-
nû ochotnû blahopfiály tûm ‰Èastn˘m; ale v‰eho má b˘t
s mírou, a triumf sleãny Elizabeth byl aÏ pfiíli‰ okázal˘.
Pfiiznávaly sice, Ïe je docela hezká a má krásné oãi, ale kro-
mû toho nemûla nic, ãím by mohla b˘t pfiitaÏlivá pro muÏe
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s pfiíjmem deset tisíc roãnû, a proto netrvalo dlouho, neÏ
místní klika nejvlivnûj‰ích klepen pfii‰la s vysvûtlením: sleã-
na Lizzy byla odhodlaná pana Darcyho získat uÏ od
okamÏiku, kdy se poprvé setkali. A kdyÏ prokoukly celou
její strategii, musely uznat, Ïe od samého zaãátku své kar-
ty vyná‰ela obratnû. PfiestoÏe s ní pan Darcy na plese odmítl
tanãit, nespustil z ní oãi; a její pfiítelkynû Charlotte, která se
za léta shánûní manÏela velmi dobfie nauãila rozpoznat kaÏ-
d˘ náznak moÏné náklonnosti, uÏ tehdy varovala Elizabeth,
aby kvÛli svému oãividnému zaujetí pro atraktivního a po-
pulárního poruãíka George Wickhama neurazila muÏe
desetkrát v˘znamnûj‰ího. 

A pak se navíc pfiihodilo, Ïe sleãna Jane Bennetová byla
pozvána na veãefii na Netherfield a na naléhání své matky
tam jela na koni místo rodinn˘m koãárem. Jak se dalo ãe-
kat, pfiivodila si velmi pfiíhodné nastuzení a pfiesnû tak, jak
si to paní Bennetová pfiedstavovala, musela strávit nûkolik
nocí na Netherfieldu. Elizabeth se samozfiejmû okamÏitû
vydala pû‰ky nav‰tívit svou sestru a sleãnu Bingleyovou
pfiimûlo dobré vychování, aby tomuto nevítanému hostu
nabídla pohostinství do té doby, neÏ se sleãna Bennetová
uzdraví. Témûfi t˘den stráven˘ ve spoleãnosti pana Darcy-
ho bezpochyby posílil Elizabethiny nadûje na úspûch a ona
oné vynucené blízkosti zajisté dobfie vyuÏila. 

Pozdûji, na naléhání nejmlad‰ích dûvãat Bennetov˘ch, pan
Bingley sám uspofiádal ples na Netherfieldu a pfii té pfiíle-
Ïitosti pan Darcy uÏ s Elizabeth tanãil. Gardedámy usazené
na Ïidlích podél stûn zvedly k oãím své lorÀony a stejnû jako
celá spoleãnost peãlivû sledovaly kaÏd˘ krok tohoto páru.
Nedalo se fiíci, Ïe by Elizabeth a pan Darcy spolu pfii tanci
Ïivû konverzovali, ale uÏ sama skuteãnost, Ïe ji poÏádal o ta-
nec, zavdávala pfiíãinu k pozornosti a spekulacím. 

Dal‰ím krokem v Elizabethinû snaÏení byla její náv‰tûva
ve spoleãnosti sira Williama Lucase a jeho dcery Marie
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u manÏelÛ Collinsov˘ch na hunsfordské fafie. Za normál-
ních okolností by sleãna Lizzy takové pozvání urãitû musela
odmítnout. Jaképak potû‰ení mÛÏe kterákoliv rozumná
Ïena mít z ‰esti t˘dnÛ stráven˘ch ve spoleãnosti pana Col-
linse? Bylo v‰eobecnû známo, Ïe pfiedtím, neÏ jeho nabídku
k sÀatku pfiijala sleãna Lucasová, byla jeho vyvolenou sleã-
na Lizzy. KdyÏ nic jiného, alespoÀ nezbytn˘ jemnocit by jí
byl mûl v náv‰tûvû Hunsfordu zabránit. Lizzy ov‰em vû-
dûla, Ïe nejbliÏ‰í sousedkou a patronkou pana Collinse je
lady Catherine de Bourgh a Ïe její synovec, pan Darcy, té-
mûfi zaruãenû bude pob˘vat na jejím panství Rosings
v dobû, kdy Lizzy bude náv‰tûvou na fafie. Charlotte, která
svou matku informovala o kaÏdém detailu svého manÏel-
ského Ïivota vãetnû zdraví dobytka, drÛbeÏe a manÏela, jí
pozdûji psala, Ïe pan Darcy a jeho bratranec, plukovník Fitz-
william, kter˘ byl rovnûÏ na Rosings na náv‰tûvû, se bûhem
Elizabethina pobytu ãasto zastavili na fafie, a Ïe jednou pan
Darcy dokonce nav‰tívil faru bez doprovodu bratrance,
kdyÏ byla Elizabeth sama doma. Paní Collinsová byla pfie-
svûdãena, Ïe tato mimofiádná událost je potvrzením toho,
Ïe je zamilovan˘, a v dopise se netajila názorem, Ïe by její
pfiítelkynû pravdûpodobnû ochotnû pfiijala nabídku které-
hokoliv z obou gentlemanÛ; pfiesto se sleãna Lizzy vrátila
domÛ, aniÏ se cokoliv vyfie‰ilo. 

Ale v‰echno nakonec dopadlo dobfie, kdyÏ paní Gardi-
nerová a její manÏel, bratr paní Bennetové, pozvali Eli-
zabeth, aby je doprovázela na letní prázdninové cestû.
PÛvodnû mûla cesta vést aÏ do Jezerní oblasti, ale kvÛli ob-
chodním záleÏitostem pana Gardinera byli nuceni své plány
omezit a rozhodli se, Ïe nejdál na sever se vydají do hrab-
ství Derbyshire. Tu zprávu mûly merytonské dámy od Kitty,
ãtvrté z dcer Bennetov˘ch, ale nikdo takové v˘mluvû ne-
vûfiil. Bohatá rodina, která si mohla dovolit cestu z Lond˘na
aÏ do Derbyshiru, si mohla v˘let urãitû prodlouÏit aÏ k Je-
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zerÛm, kdyby si to pfiála. Bylo jasné, Ïe paní Gardinerová,
zasvûcená do zámûrÛ své oblíbené netefie ohlednû sÀatku, se
rozhodla pro Derbyshire, protoÏe se domnívala, Ïe pan Dar-
cy bude v té dobû na Pemberley; a skuteãnû Gardinerovi
a Elizabeth, ktefií se v hostinci, kde bydleli, bezpochyby ze-
ptali, kdy bude majitel panství pfiítomen na Pemberley,
nav‰tívili jeho sídlo v tent˘Ï den, kdy se pan Darcy vrátil
domÛ z Lond˘na. Elizabeth mu pfiedstavila Gardinerovy,
coÏ bylo samozfiejmû diktováno zdvofiilostí, a pan Darcy
v‰echny pozval, aby na Pemberley poveãefieli. Pokud mûla
Elizabeth nûjaké pochybnosti o tom, zda je rozumné o pana
Darcyho usilovat, hned první pohled na pemberleyské síd-
lo ji utvrdil v odhodlání zamilovat se do nûj pfii první
vhodné pfiíleÏitosti. Pozdûji se pan Darcy a jeho pfiítel pan
Bingley vrátili na Netherfield a ihned spûchali nav‰tívit
Longbourn, kde bylo definitivnû a vítûzoslavnû potvrzeno
‰tûstí jak sleãny Bennetové, tak sleãny Elizabeth. Elizabe-
thino zasnoubení, aã jistû skvûlé, bylo pfiijato s men‰ím
potû‰ením neÏ zasnoubení Jane. Elizabeth nebyla nikdy pfií-
li‰ oblíbená a bystfiej‰í z merytonsk˘ch dam ji dokonce
podezíraly, Ïe se jim obãas tajnû vysmívá. Také o ní fiíkaly,
Ïe je cynická, a aãkoliv si nebyly zcela jisty v˘znamem toho
slova, vûdûly, Ïe to není u Ïeny Ïádoucí vlastnost, jelikoÏ
je to vlastnost, která se zejména muÏÛm pranic nelíbí. Sou-
sedé, jejichÏ Ïárlivost na takov˘ triumf byla silnûj‰í neÏ
jakékoliv uspokojení, které by mohli cítit z nadcházejícího
svazku, se utû‰ovali uji‰Èováním, Ïe p˘cha a arogance pana
Darcyho a bfiitk˘ jazyk jeho manÏelky jsou zárukou toho, Ïe
jejich spoleãn˘ Ïivot bude neustálou mizérií, v níÏ jim ani
Pemberley, ani deset tisíc roãnû nebudou moci b˘t útûchou. 

Vezmeme-li v úvahu mnoÏství nezbytností, které bylo tfie-
ba zafiídit a bez nichÏ by svatba snad ani nebyla platná, jako
zhotovení podobizen, dohadování se s právníky, nákup no-
v˘ch koãárÛ a svatebních ‰atÛ, bylo aÏ pfiekvapující, Ïe se
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svatba sleãny Bennetové s panem Bingleym a svatba sleã-
ny Elizabeth s panem Darcym nijak dlouho neodkládaly.
Obû svatby se konaly v t˘Ï den v longbournském kostele.
B˘val by to byl nej‰Èastnûj‰í den v Ïivotû paní Bennetové,
kdyby ji pfii obfiadu nepfiepadlo bu‰ení srdce zpÛsobené
strachem, Ïe se ve dvefiích kostela objeví teta pana Darcyho,
lady Catherine de Bourgh, aby sÀatku zabránila, a teprve
kdyÏ bylo vyfiãeno poslední poÏehnání, byla si jista sv˘m
triumfem. 

O tom, zda paní Bennetové chybûla spoleãnost druhé dce-
ry, se dá pochybovat, ale její manÏel své oblíbené dítû zcela
jistû postrádal. Elizabeth po nûm zdûdila inteligenci, bfiitk˘
vtip a potû‰ení z pozorování slabÛstek a vrtochÛ sousedÛ,
a Longbourn mu bez její pfiítomnosti pfiipadal osifiel˘ a nud-
n˘. Pan Bennet byl inteligentní a seãtûl˘ muÏ, pro nûjÏ byla
jeho knihovna útoãi‰tûm a místem, kde trávil nej‰Èastnûj-
‰í hodiny. On a pan Darcy záhy pfii‰li na to, Ïe jsou si sym-
patiãtí, a jak je u pfiátel obvyklé, pfiijímali charakterové
v˘stfiednosti toho druhého jako známku mimofiádného inte-
lektu. Bûhem náv‰tûv pana Benneta na Pemberley, ke kter˘m
docházelo vÏdy, kdyÏ byl nejménû oãekáván, trávil vût‰inu
ãasu v pemberleyské knihovnû, jedné z nejskvûlej‰ích sou-
krom˘ch knihoven v zemi, odkud bylo tûÏké jej odlákat
dokonce i k jídlu. Bingleyovy na Highmartenu nav‰tûvoval
ménû ãasto, jelikoÏ kromû Janeiny pfiemr‰tûné starosti o po-
hodlí a blaho manÏela a dûtí, které ‰lo panu Bennetovi obãas
na nervy, tam bylo málo nov˘ch knih ãi ãasopisÛ, které by
byly pro nûj lákadlem. Majetek pana Bingleyho pÛvodnû po-
cházel z obchodu. Nezdûdil Ïádnou rodinnou knihovnu a na
to, Ïe zaloÏí vlastní, pomyslel, aÏ kdyÏ koupil sídlo High-
marten. Jak Darcy, tak pan Bennet mu pfii tomto projektu
ochotnû pomáhali. Je jen málo ãinností tak pfiíjemn˘ch, jako
je utrácení pfiítelov˘ch penûz pro vlastní uspokojení a pro
jeho blaho, a pokud byli pfii nákupu knih obãas svedeni k ex-
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travaganci, utû‰ovali se my‰lenkou, Ïe si to pan Bingley mÛÏe
dovolit. Police v knihovnách vyroben˘ch podle Darcyho ná-
kresÛ a schválen˘ch panem Bennetem sice nebyly je‰tû
zdaleka zaplnûné, ale Bingley se uÏ teì mohl tû‰it z elegant-
ního uspofiádání svazkÛ a z jejich leskl˘ch koÏen˘ch vazeb.
Obãas i nûjakou knihu otevfiel a nûkdy, kdyÏ roãní doba ãi
poãasí nebyly vhodné pro hon, rybafiení nebo stfiílení, mohl
dokonce b˘t spatfien, jak si v nich ãte. 

Paní Bennetová doprovodila manÏela na Pemberley pou-
ze pfii dvou pfiíleÏitostech. Pan Darcy ji pfiijal laskavû a sho-
vívavû, ale ona mûla pfied sv˘m zeÈem takov˘ respekt, Ïe
si nepfiála záÏitek z náv‰tûvy opakovat. Elizabeth podezírala
matku, Ïe ve skuteãnosti jí dûlá vût‰í radost donekoneãna
popisovat sv˘m sousedkám divy Pemberley, velikost a krá-
su zahrad, velkolepost domu, poãet slouÏících a honosnost
jídel, neÏ to v‰e sama proÏívat. Ani svá vnouãata pan Ben-
net ani jeho manÏelka nenav‰tûvovali pfiíli‰ ãasto. Pfii pûti
dcerách narozen˘ch krátce po sobû mûli stále je‰tû v Ïivé pa-
mûti probdûlé noci, jeãící dûti, neustále si stûÏující hlavní
vychovatelky a neochotné chÛvy. KdyÏ si dítû prohlédli
krátce po jeho narození, souhlasili s uji‰Èováním rodiãÛ, Ïe
je pozoruhodnû krásné a Ïe jiÏ teì vykazuje mimofiádnou
inteligenci, ale pak se spokojili s tím, Ïe dostávali pravidel-
né písemné zprávy o tom, jak prospívá. 

Na netherfieldském plese paní Bennetová pfiivedla své
dvû star‰í dcery do rozpakÛ, kdyÏ nahlas prohlásila, Ïe se
dá oãekávat, Ïe Jane bude mít díky svému sÀatku moÏnost
seznámit i její mlad‰í dcery s bohat˘mi muÏi, a k v‰eobec-
nému pfiekvapení to byla Mary, která nelenila a splnila její
velmi pfiirozené matefiské pfiání, aby byly pokud moÏno
v‰echny dcery dobfie zaopatfieny. Nikdo totiÏ nepfiedpo-
kládal, Ïe se Mary nûkdy provdá. NáruÏivû ãetla, ale bez
jakékoliv rozli‰ovací schopnosti a porozumûní; neúnavnû
cviãila hru na piano, ale bez sebemen‰ího talentu; neustále
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proná‰ela banální fráze, v nichÏ se nezraãily ani moudrost,
ani vtip. Rozhodnû nikdy nedávala najevo zájem o muÏe.
Spoleãensk˘ ples pfietrpûla jenom proto, Ïe jí dával pfiíleÏi-
tost bl˘sknout se hrou na piano, pfii níÏ dokázala vydatn˘m
pouÏíváním pedálu udrÏet pozornost posluchaãÛ a stát se
tak na chvíli stfiedem pozornosti. Pfiesto se Mary necelé dva
roky po Janeinû svatbû stala manÏelkou reverenda Theo-
dora Hopkinse, faráfie z farnosti sousedící s Highmartenem. 

Jednou byl highmartensk˘ vikáfi indisponován a pan
Hopkins jej po tfii nedûle zastupoval pfii bohosluÏbách. Byl
to huben˘, melancholick˘, pûtatfiicetilet˘ star˘ mládenec,
kter˘ mûl ve zvyku proná‰et nesmírnû dlouhá kázání na
spletitá teologická témata, ãímÏ si pochopitelnû vyslouÏil
povûst mimofiádnû moudrého ãlovûka. Nedalo se o nûm fiíci,
Ïe je bohat˘, ale mûl kromû své prebendy více neÏ pfiimû-
fien˘ soukrom˘ pfiíjem. O jedné z tûchto nedûlí byla Mary
hostem na Highmartenu a po bohosluÏbû, kdyÏ v‰ichni vy-
cházeli z kostela, ji Jane faráfii pfiedstavila. Mary jej okamÏitû
zaujala tím, Ïe se pochvalnû vyjádfiila o jeho pfiednesu, sou-
hlasila s jeho interpretací textu a tak ze‰iroka se rozpovídala
o relevanci Fordyceov˘ch kázání, Ïe Jane, která se s man-
Ïelem uÏ nemohla doãkat obûda skládajícího se ze studené
peãenû a salátu, Hopkinse radûji pozvala pfií‰tí den na ve-
ãefii. Následovala dal‰í pozvání a bûhem tfií mûsícÛ se Mary
stala paní Theodore Hopkinsovou, coÏ vzbudilo stejnû málo
vefiejného zájmu jako obfiad sám, kter˘ se obe‰el bez velké
okázalosti. 

Pro farnost to mûlo jednu v˘hodu, Ïe se v˘raznû zlep‰i-
la kvalita jídla na fafie. Paní Bennetová vychovala své dcery
v pfiesvûdãení, Ïe nejdÛleÏitûj‰í vûcí pro udrÏení harmonie
v rodinû a pro získání pfiíznû muÏsk˘ch hostÛ je dobré jíd-
lo. Kongregace v kostele zase doufala, Ïe vikáfi se bude chtít
rychleji vracet k rodinnému stolu a zkrátí své bohosluÏby,
ale navzdory tomu, Ïe se ãasem zvût‰oval objem jeho pasu,
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délka kázání zÛstala stejná. ManÏelé se na fafie usadili v do-
konalé shodû, aÏ na to, Ïe Mary hned na zaãátku vyslovila
poÏadavek, aby dostala svou vlastní místnost zafiízenou
jako knihovnu, kde si bude moci v klidu ãíst. To se vyfie‰i-
lo tak, Ïe na Maryin osobní pokoj pfiemûnili jedinou vhod-
nou loÏnici pro hosty, coÏ mûlo blahodárn˘ vliv na domácí
vztahy a zároveÀ to znemoÏnilo zvát k pobytu pfiíbuzné. 

Na podzim roku 1803, kdy paní Bingleyová a paní Dar-
cyová slavily ‰est let ‰Èastného manÏelství, zÛstávala s paní
Bennetovou doma pouze jediná dcera, Kitty, pro kterou se
nena‰el manÏel. Ani paní Bennetovou, ani Kitty tento ne-
dostatek pfiíli‰ netrápil. Kitty se tû‰ila prestiÏi a shovíva-
vosti, která náleÏela jediné dcefii v domû, a díky ãast˘m
náv‰tûvám u Jane, kde si ji velmi oblíbily dûti, si uÏívala
Ïivota, jenÏ nikdy nebyl tak pfiíjemn˘. Naopak náv‰tûvy
Wickhama a Lydie sotva mohly b˘t doporuãením pro man-
Ïelství. Ti vÏdycky pfiijeli v bujaré náladû a byli nad‰enû
pfiivítáni paní Bennetovou, která se pokaÏdé radovala, kdyÏ
vidûla svou oblíbenou dceru. Ale tato poãáteãní shoda se
rychle zmûnila v hádky, vzájemné obviÀování a mrzuté stíÏ-
nosti ze strany hostÛ na jejich chudobu a na ubohost
finanãní podpory, kterou jim poskytují Elizabeth a Jane, tak-
Ïe paní Bennetová byla nakonec právû tak ráda, kdyÏ je
vidûla odjíÏdût, jako byla ráda, kdyÏ je mohla pfiivítat pfii
jejich pfií‰tí náv‰tûvû. Ale potfiebovala doma dceru a Kitty,
která se od té doby, co ode‰la Lydia, velmi zmûnila a byla
nyní mnohem pfiívûtivûj‰í a ochotnûj‰í, jí byla velkou opo-
rou. V roce 1803 bylo proto moÏno povaÏovat paní Benne-
tovou za ‰Èastnou Ïenu, pokud jí to ov‰em dovolovala její
povaha. Byli dokonce svûdkové, ktefií ji vidûli úãastnit se ve-
ãefie o ãtyfiech chodech v pfiítomnosti sira Williama a lady
Lucasov˘ch, aniÏ by se jedinkrát zmínila o onom nespra-
vedlivém dûdickém ustanovení. 
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Kapitola 1

V pátek 14. fiíjna 1803 v jedenáct hodin dopoledne sedûla Eli-
zabeth Darcyová u stolu ve svém ob˘vacím pokoji v prvním
patfie sídla Pemberley. Pokoj nebyl velk˘, ale mûl mimo-
fiádnû pÛvabné proporce a z jeho dvou oken byl pfiíjemn˘
v˘hled na fieku. Proto si ho Elizabeth zvolila pro sebe a za-
fiídila ho podle vlastních pfiedstav nábytkem, závûsy, ko-
berci a obrazy, které vybrala z nepfieberného bohatství
Pemberley a jejichÏ rozmístûní sama navrhla. Na práci do-
hlíÏel Darcy osobnû, a podle potû‰ení, které Elizabeth na
manÏelovû tváfii pozorovala, kdyÏ se v pokoji zabydlela,
a podle toho, jak se v‰ichni snaÏili vyhovût v‰em jejím
pfiáním, poznala, Ïe privilegia, jeÏ náleÏejí paní Darcyové
z Pemberley, jsou je‰tû v˘znamnûj‰í neÏ vnûj‰í vûhlas toho-
to domu. Dal‰í místností, která jí poskytovala témûfi stejné
potû‰ení jako její ob˘vací pokoj, byla proslavená pember-
leyská knihovna. Byla v˘sledkem práce mnoha generací
a Darcy její bohatství ‰tûdfie a se zaujetím rozmnoÏoval.
Knihovna doma v Longbournu byla doménou pana Ben-
neta, a ani Elizabeth, jeho oblíbená dcera, tam nesmûla vstu-
povat bez pozvání. Zato knihovna v Pemberley pro ni byla
stejnû otevfiená jako pro Darcyho a pod jeho taktním a lás-
kypln˘m vedením toho Elizabeth za posledních ‰est let
pfieãetla víc a s vût‰ím potû‰ením a porozumûním neÏ za
pfiedchozích patnáct let, a neobyãejnû si tak roz‰ífiila vzdû-
lání. AÏ teì si uvûdomovala, Ïe do té doby se její vzdûlání
omezovalo jen na to nejzákladnûj‰í. Spoleãenské veãefie na
Pemberley se vÛbec nepodobaly tûm, které musela v mládí
tolikrát pfietrpût v Merytonu, kde stále stejná skupina lidí ‰í-
fiila stále stejné klepy a vymûÀovala si stále stejné názory,
a kdy jedin˘m oÏivením bylo, kdyÏ se sir William Lucas
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zase jednou pustil do zdlouhavého vzpomínání na to, jak
byl kdysi pfiedstaven na královském dvofie. Dnes Elizabeth
po veãefii jen nerada pohledem pobízela ostatní dámy, aby
opustily pány a nechaly je vûnovat se jejich muÏsk˘m zále-
Ïitostem. Pfiíjemn˘m pfiekvapením pro ni bylo zji‰tûní, Ïe
existují muÏi, ktefií dokáÏou u Ïeny ocenit inteligenci. 

Bylo to den pfied plesem na poãest Darcyho matky, lady
Anne. Poslední hodinu Elizabeth strávila tím, Ïe s hospo-
dyní paní Reynoldsovou kontrolovala, zda pfiípravy probí-
hají fiádnû a hladce, a nyní byla koneãnû sama. První ples
se tu konal, kdyÏ byl Darcymu rok. Bylo to na oslavu na-
rozenin lady Anne, a s v˘jimkou období smutku po smrti
jejího manÏela ho pak aÏ do její smrti pofiádali kaÏdoroãnû,
vÏdycky první sobotu po fiíjnovém úplÀku. Vût‰inou tak pfii-
padl témûfi na den pfiesnû na v˘roãí svatby Darcyho a Eli-
zabeth. Své v˘roãí ov‰em tradiãnû slavili poklidnû jen
s Bingleyov˘mi, jejichÏ svatba se konala v t˘Ï den, protoÏe
mûli pocit, Ïe to je událost natolik soukromá a vzácná, Ïe
se nehodí slavit ji zábavou urãenou pro vefiejnost. Podle
Elizabethina pfiání se tudíÏ podzimní ples stále jmenoval
po lady Anne a v celém hrabství byl povaÏován za nej-
dÛleÏitûj‰í spoleãenskou událost roku. Pan Darcy projevil
starost, zda by letos nemûli ples zru‰it, vzhledem k tomu,
Ïe byla vyhlá‰ena jiÏ dlouho oãekávaná válka s Francií a na
jihu zemû, kde se kaÏd˘m dnem ãekala invaze Napoleono-
v˘ch vojsk, byly zfiejmé narÛstající obavy. Také sklizeÀ byla
‰patná, coÏ mûlo pro Ïivot na venkovû krajnû nepfiíjemné
dÛsledky. ¤ada místních gentlemanÛ, po vût‰inu ãasu usta-
ranû ponofien˘ch v úãetních knihách, se váhavû shodovala,
Ïe letos by se Ïádn˘ ples konat nemûl, av‰ak tento návrh
se u jejich manÏelek setkal s takov˘m rozhofiãením, Ïe pfii
pfiedstavû nejménû dvou mûsícÛ domácího nesouladu, jimÏ
by za trest museli ãelit, v‰ichni nakonec souhlasili s ná-
zorem, Ïe nic neprospívá morálce víc neÏ trocha nevinné
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zábavy. A navíc, kdyby se v PafiíÏi rozkfiiklo, Ïe pember-
leysk˘ ples byl zru‰en, pro v‰echny obyvatele toho nekul-
turního mûsta by to jistû bylo dÛvodem k nezfiízené radosti
a vítan˘m povzbuzením. 

Îivot na venkovû nesk˘tá lákavé zábavy a sezonní ra-
dovánky natolik ãasto, aby si ‰Èastlivci, jimÏ se dostane cti
b˘t pozváni na spoleãenskou událost pofiádanou v pfied-
ním ‰lechtickém sídle, nechali takovou v˘znamnou pfiíle-
Ïitost ujít. SÀatek pana Darcyho, jakmile pominul v‰eobecn˘
údiv nad jeho volbou nevûsty, dával pfiíslib, Ïe bude na
svém sídle trávit více ãasu neÏ dosud, a vzbuzoval nadûji,
Ïe jeho manÏelka se ihned zodpovûdnû ujme sv˘ch povin-
ností. KdyÏ se Elizabeth a Darcy vrátili ze svatební cesty,
která je zavedla aÏ do Itálie, pozvali v‰echny v˘znamnûj‰í
rodiny v sousedství k formálním náv‰tûvám, jak se to od
nich ãekalo, a s ve‰kerou zdvofiilostí a trpûlivostí, jíÏ byli
schopni, pfiijímali obvyklé gratulace a ãelili nekoneãn˘m ho-
dinám prázdného spoleãenského tlachání. Darcy, kter˘ si
byl od dûtství vûdom toho, Ïe údûlem Pemberley je vÏdy dá-
vat svému okolí víc, neÏ od nûj mÛÏe dostat, sná‰el tato
setkání s obdivuhodnou vyrovnaností. Elizabeth v nich na-
cházela tajn˘ zdroj pobavení, pramenící z pozorování, jak se
jejich sousedé snaÏí ukojit svou zvûdavost a zachovat si
pfiitom povûst lidí s dobr˘mi zpÛsoby. Náv‰tûvníkÛm se
dostalo dvojího potû‰ení: vychutnávali si pfiedepsanou pÛl-
hodinu v elegantním a útulném salonu paní Darcyové, aby
pozdûji mohli sousedÛm sdûlovat svÛj úsudek o ‰atech, cho-
vání a vhodnosti v˘bûru nevûsty a vymûÀovat si s nimi
názory na nadûje manÏelÛ na rodinné ‰tûstí. Bûhem mûsíce
bylo dosaÏeno shody: na pány udûlaly dojem Elizabethina
krása a vtip a na jejich manÏelky její elegance, pfiívûtivost
a kvalita poho‰tûní. V‰ichni byli zakrátko zajedno v tom,
Ïe Pemberley, navzdory neblahému pÛvodu své nové
paní, bude i nadále zaujímat své oprávnûné místo ve spo-
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leãenském Ïivotû hrabství, tak jak tomu bylo za lady Anne
Darcyové. 

Elizabeth si pfii své pfiirozené bystrosti dobfie uvûdomo-
vala, Ïe se na její pÛvod nezapomnûlo a Ïe kaÏdá rodina,
která se do kraje novû pfiistûhuje, je okamÏitû seznámena
s Darcyho nevysvûtlitelnou volbou nevûsty. Darcy byl znám
jako hrd˘ muÏ ctící rodinnou tradici, pro nûhoÏ je reputace
rodiny vÏdy na prvním místû. Jeho otec navíc zv˘‰il spole-
ãenskou prestiÏ rodiny tím, Ïe se oÏenil s dcerou hrabûte,
a obecnû se mûlo za to, Ïe ve skuteãnosti Ïádná Ïena není
dost dobrá, aby se stala paní Fitzwilliam Darcyovou. Na-
vzdory tomu si Darcy vybral druhou dceru gentlemana
z niÏ‰í ‰lechty, jehoÏ pozemkov˘ majetek, navíc zatíÏen˘
omezením, které vyluãovalo z dûdictví jeho dcery, byl jen
o málo vût‰í neÏ vefiejn˘ park na Pemberley. Podle toho, co
se fiíkalo, ãinil Elizabethin osobní majetek tehdy pouh˘ch
pût set liber, a navíc mûla dvû neprovdané sestry a matku,
která byla pro svou mnohomluvnou po‰etilost naprosto ne-
pfiijatelná pro jakoukoliv úctyhodnou spoleãnost. A co hÛfie,
jedna z dcer se provdala za George Wickhama, nezdárné-
ho syna starého správce panství, a to za okolností, o kter˘ch
se slu‰elo mluvit pouze ‰eptem. Do okruhu pana Darcyho
a jeho rodiny se tak vetfiel ãlovûk, kter˘m opovrhoval na-
tolik, Ïe jméno Wickham se v Pemberley nikdy nesmûlo
nahlas vyslovit a manÏelÛm Wickhamov˘m byl dÛm zcela
zapovûzen. Lidé uznávali, Ïe Elizabeth samotné bezpochy-
by nelze nic vytknout, a nakonec i ti, kdo o ní zpoãátku
pochybovali, pfiipou‰tûli, Ïe je docela hezká a Ïe má krás-
né oãi, ale její sÀatek byl pfiesto pfiekvapiv˘ a Darcymu jej
mûly za zlé pfiedev‰ím mnohé mladé dámy, které na radu
sv˘ch matek odmítly fiadu slu‰n˘ch nabídek, aby zÛstaly
nezadané pro hlavní v˘hru, a kter˘m se nyní blíÏila tfiicít-
ka bez jakékoliv vyhlídky na manÏelství. V tom v‰em se
Elizabeth mohla utû‰it vzpomínkou na odpovûì, kterou
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kdysi dala pohor‰ené lady Catherine de Bourgh, kdyÏ jí
tato sestra lady Anne vyjmenovala, co v‰echno ji postihne,
bude-li tak troufalá a stane se paní Darcyovou. „To jsou tûÏ-
ké tresty, av‰ak postavení manÏelky pana Darcyho s sebou
pfiinese tolik dÛvodÛ ke ‰tûstí, Ïe koneckoncÛ kdokoliv se
jí stane, nebude mít ãeho litovat.“ 

KdyÏ se Elizabeth pfiipravovala na první ples, pfii nûmÏ
mûla jako hostitelka stát po boku manÏela na vrcholu scho-
di‰tû, aby vítala pfiicházející hosty, bála se, Ïe to pro ni bude
utrpení, ale pfieãkala ty první okamÏiky vítûzoslavnû. Ráda
tanãila a nakonec mohla fiíci, Ïe mûla z plesu stejné potû-
‰ení jako její hosté. Lady Anne kdysi sv˘m elegantním
rukopisem podrobnû sepsala v‰echny své pfiedstavy t˘ka-
jící se této události a její poznámkov˘ se‰it v krásné koÏené
vazbû s erbem DarcyÛ se dosud pouÏíval a dnes ráno leÏel
otevfien˘ pfied Elizabeth a paní Reynoldsovou. Seznam hos-
tÛ zÛstal v podstatû beze zmûn, byla pfiidána pouze jména
Darcyov˘ch a Elizabethin˘ch pfiátel vãetnû její tety a str˘-
ce, paní a pana Gardinerov˘ch. Úãast Bingleyho a Jane byla
letos, stejnû jako v minul˘ch letech, samozfiejmostí, a ten-
tokrát se ãekalo, Ïe pfiivedou rovnûÏ svého hosta, právníka
Henryho Alvestona, pohledného, bystrého a zábavného
mladého muÏe, kter˘ bude na Pemberley stejnû vítan˘m
hostem, jako jím byl na Highmartenu. 

O úspûch plesu se Elizabeth ani v nejmen‰ím nestra-
chovala. Vûdûla, Ïe v‰echny pfiípravy jsou hotové. Bylo
nafiezáno dostatek dfieva, aby se udrÏel oheÀ ve v‰ech kr-
bech, hlavnû ov‰em v taneãním sále. Kfiehké zákusky a slané
koláãky, které jsou tak oblíbené u dam, se zaãnou pfiipra-
vovat aÏ ráno, ale uÏ dfiív byla zabita a povû‰ena drÛbeÏ
a zvûfiina na pfiípravu vydatnûj‰ích pokrmÛ, na které se bu-
dou tû‰it pánové. Ze sklepÛ uÏ bylo pfiineseno víno a byl
nastrouhán dostatek mandlí na oblíbenou bílou polévku.
Horké kofienûné víno, které je‰tû vylep‰í její chuÈ a sílu a zá-
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roveÀ pfiispûje k veselé náladû, se pfiidá aÏ na poslední chví-
li. Ve sklenících uÏ zahradníci vybrali kvûtiny a zeleÀ
a pfiinesou je do zimní zahrady, kde Elizabeth a Georgiana,
Darcyho sestra, budou zítra odpoledne dohlíÏet na jejich
uspofiádání; a Thomas Bidwell se uÏ urãitû dostavil ze své
chaty v lese a sedí teì v pfiípravnû a le‰tí tucty stfiíbrn˘ch
svícnÛ, které budou potfieba v taneãním sále, v zimní za-
hradû i v malém ob˘vacím pokoji rezervovaném pro dámy.
Bidwell b˘val hlavním koãím zemfielého pana Darcyho,
stejnû tak jako jím byl jeho otec u minul˘ch DarcyÛ. Rev-
matismus v obou kolenou a v zádech uÏ mu nedovoloval
pracovat s koÀmi, ale ruce mûl je‰tû silné a v t˘dnu pfied ple-
sem pomáhal kaÏd˘ veãer le‰tit stfiíbro a opra‰ovat Ïidle,
které bylo potfieba pfiinést navíc pro gardedámy, a dokazo-
val si tak, Ïe je dosud nepostradateln˘. UÏ zítra budou
koãáry statkáfiÛ i nájemné lehké koãáry skromnûj‰ích hos-
tÛ uhánût po pfiíjezdové cestû, aby vypustily své ‰tûbetající
pasaÏéry zahalené v plá‰tích zakr˘vajících jejich mu‰elíno-
vé róby a bl˘skavé ãelenky a chránících je pfied podzimním
chladem. V‰ichni budou dychtit po tom, aby znovu proÏili
radosti plesu lady Anne, tak jak si je pamatovali z pfie-
de‰l˘ch let. 

Pfii v‰ech pfiípravách byla Elizabethinou spolehlivou po-
mocnicí hospodynû paní Reynoldsová. Elizabeth se s ní
poprvé setkala, kdyÏ s tetou a str˘cem nav‰tívila Pemberley.
Tehdy je hospodynû pfiijala a provedla sídlem. Paní Rey-
noldsová znala pana Darcyho od dûtství a tolik opl˘vala
chválou na nûj jakoÏto pána domu i jakoÏto muÏe, Ïe Eli-
zabeth tehdy poprvé zauvaÏovala, zda mu pfiedsudky, které
vÛãi nûmu má, nekfiivdí. Nikdy s paní Reynoldsovou ne-
mluvila o minulosti, ale staly se z nich pfiítelkynû a paní
Reynoldsová Elizabeth sv˘m taktním zpÛsobem uvedla do
vedení domu a stala se pro ni neocenitelnou oporou. Eliza-
beth si jiÏ pfied pfiíchodem na Pemberley uvûdomila, Ïe b˘t
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paní tak velkého sídla zodpovûdnou za blaho tolika za-
mûstnancÛ se bude v mnohém li‰it od úkolÛ její matky pfii
vedení domácnosti na Longbournu. Ale svou laskavostí
a zájmem o jejich Ïivot v‰echny pfiesvûdãila, Ïe jí záleÏí na
jejich blahu, a v‰e bylo nakonec snaz‰í, neÏ oãekávala. Uká-
zalo se, Ïe fiízení domácnosti na Pemberley je ve skuteãnosti
ménû obtíÏné neÏ hospodafiení na Longbournu, díky tomu,
Ïe slouÏící na Pemberley, z nichÏ vût‰ina byla ve sluÏbû jiÏ
dlouhou dobu, byli vycviãeni paní Reynoldsovou a major-
domem Stoughtonem v tradici, Ïe rodina nesmí b˘t nikdy
obtûÏována a má nárok na dokonal˘ servis. 

Elizabeth se st˘skalo jen po velmi málo vûcech z jejího
Ïivota pfied sÀatkem, a kupodivu to byli slouÏící, k nimÏ
se její my‰lenky nejãastûji vracely: hospodynû Hillová, jíÏ
se sestry svûfiovaly se v‰emi sv˘mi tajnostmi, vãetnû
neslavnû proslulého Lydiina útûku z domova; kuchafika
Wrightová, která si nikdy nestûÏovala kvÛli ponûkud zma-
ten˘m poÏadavkÛm paní Bennetové, a dvû sluÏebné, které
kromû sv˘ch bûÏn˘ch povinností je‰tû hrály u Jane a Eliza-
beth role komorn˘ch a pfied kaÏdou spoleãenskou událostí
jim pomáhaly s oblékáním a s úãesy. SlouÏící se na Long-
bournu stali souãástí rodiny tak, jak tomu nikdy nemohlo
b˘t na Pemberley, ale Elizabeth vûdûla, Ïe na Pemberley to
je právû dÛm sám a jméno Darcy, co spojuje rodinu, za-
mûstnance a nájemce ke spoleãné loajalitû. Mnozí zamûst-
nanci byli dûti nebo vnuci b˘val˘ch slouÏících a mûli dÛm
a jeho historii v krvi. Vûdûla také, Ïe u nich definitivnû zví-
tûzila, kdyÏ porodila dva krásné, zdravé chlapce – teì uÏ
pûtiletého Fitzwilliama a Charlese, kterému byly dva ro-
ky –, jiÏ byli zárukou, Ïe rodina a její dûdictví bude mít
pokraãování a poskytne práci jim a jejich dûtem a Ïe i v bu-
doucnosti budou na Pemberley sídlit Darcyové. 

Témûfi o ‰est let dfiíve, kdyÏ se radily o seznamu hostÛ,
menu a kvûtinách pro Elizabethinu první spoleãenskou ve-
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ãefii, paní Reynoldsová fiekla: „Byl to pro nás v‰echny ‰Èast-
n˘ den, madam, kdyÏ si vás pan Darcy pfiivedl domÛ jako
svou nevûstu. Nejvût‰ím pfiáním mé paní bylo, aby se doÏila
svatby svého syna. BohuÏel to nemûlo b˘t. Vûdûla jsem, Ïe
si touÏebnû pfieje, jak kvÛli nûmu samotnému, tak kvÛli
Pemberley, aby se ‰Èastnû usadil.“

U Elizabeth zvítûzila zvûdavost nad diskrétností. Za-
mûstnávala se pfierovnáváním papírÛ na stole, a aniÏ
vzhlédla, poznamenala: „Ale moÏná ne s Ïenou, jako jsem
já. Lady Anne Darcyová se pr˘ dohodla se svou sestrou, Ïe
má dojít ke svazku pana Darcyho se sleãnou de Bourgh.“

„Nefiíkám, madam, Ïe lady Catherine nemûla nûco tako-
vého v úmyslu. Dost ãasto pfiijíÏdûla na Pemberley se sleãnou
de Bourgh, kdyÏ vûdûla, Ïe tu pan Darcy bude. Ale z toho
nikdy nemohlo nic b˘t. Sleãna de Bourgh, chudinka, byla
stále nemocná a lady Anne si u nevûsty mimofiádnû zaklá-
dala na dobrém zdraví. Sly‰eli jsme, Ïe lady Catherine snad
doufala, Ïe druh˘ bratranec sleãny de Bourgh, plukovník
Fitzwilliam, jí uãiní nabídku, ale ani z toho nic nebylo.“ 

Elizabeth se v my‰lenkách vrátila do pfiítomnosti, dala
se‰it lady Anne zpátky do zásuvky, a protoÏe se jí je‰tû
nechtûlo opou‰tût klid a soukromí, jaké si teì patrnû ne-
uÏije aÏ do úspû‰ného zakonãení plesu, pfie‰la k jednomu
ze dvou oken, z nichÏ byl v˘hled na fieku a na dlouh˘
oblouk pfiíjezdové cesty po obou stranách lemované pro-
slaven˘m pemberleysk˘m arboretem, které bylo vysázeno
podle návrhÛ v˘znaãného zahradního architekta jiÏ pfied
nûkolika generacemi. 

KaÏd˘ strom na okraji arboreta, dokonal˘ tvarem a zá-
fiící zlat˘mi barvami podzimu, stál ponûkud izolovanû od
ostatních, aby byla je‰tû patrnûj‰í jeho jedineãná krása. Za
tûmito jednotliv˘mi stromy les postupnû houstl a pohled
byl dÛmyslnû smûrován do jeho hloubi, jeÏ byla pro-
dchnuta bohatou vÛní lesní pÛdy. Na severozápadû byl
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je‰tû druh˘, vût‰í les, kde stromy a kfioviny byly ponechá-
ny svému pfiirozenému rÛstu. Tento les byl pro Darcyho,
kdyÏ byl je‰tû chlapcem, místem, kde si hrával a kam taj-
nû prchal z dûtského pokoje. KdyÏ Darcyho pradûd zdûdil
panství, stal se poustevníkem a postavil si v lese chatu, kde
se posléze zastfielil. Toto místo – kterému se fiíkalo les, aby
se odli‰il od arboreta – vyvolávalo u slouÏících a nájemcÛ
Pemberley povûrãiv˘ strach a témûfi nikdo tam nechodil.
Jeho stfiedem vedla úzká cesta k druhému vchodu do
domu, ale tu pouÏívali hlavnû dodavatelé; na ples hosté
vÏdy pfiijíÏdûli po hlavní pfiíjezdové cestû. Jejich koãáry
a konû mûli bûhem plesu pfiístfie‰í ve stájích a koãí dostali
poho‰tûní v kuchyni. 

Elizabeth stále je‰tû otálela u okna, zapomnûla na bûÏné
starosti a nechávala pohled spoãinout na dobfie známé
a uklidÀující, a pfiesto neustále se mûnící kráse okolí. Na
prÛsvitnû modré obloze záfiilo slunce, a kdyÏ se tu a tam
objevily nûjaké mráãky, rozplynuly se jako obláãky d˘mu.
Elizabeth a její manÏel pravidelnû zaãínali den krátkou pro-
cházkou a dnes poznala, jak je zimní slunce zrádné, neboÈ
chladn˘ vítr, na kter˘ nebyla pfiipravená, je záhy opût zahnal
do domu. Teì pozorovala, Ïe vítr zesílil. Hladina fieky byla
zvrásnûna drobn˘mi vlnkami, které se ztrácely v travinách
a kefiích, jejichÏ stíny se vlnily na rozãefiené hladinû. 

V‰imla si, Ïe rannímu chladu vzdorují dva lidé; Georgia-
na a plukovník Fitzwilliam se procházeli podél fieky a nyní
se vraceli pfies trávník smûrem ke kamennému schodi‰ti
vedoucímu k domu. Plukovník Fitzwilliam mûl na sobû uni-
formu a jeho ãerven˘ kabátec pÛsobil jako nápadn˘ barevn˘
kontrast k Georgianinu svûtle modrému plá‰ti. Pfii chÛzi
mezi sebou udrÏovali mal˘ odstup, ale Elizabeth se pfiesto
zdálo, Ïe pÛsobí druÏnû; chvílemi se zastavovali, to kdyÏ
si Georgiana musela chytit klobouk, kterému hrozilo, Ïe jej
odvane vítr. KdyÏ se blíÏili k domu, Elizabeth odstoupila
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od okna z obavy, Ïe by mohli mít pocit, Ïe je ‰pehuje, a vrá-
tila se k psacímu stolu. âekaly na ni dopisy, které se musely
napsat, pozvání, na nûÏ bylo tfieba odpovûdût, a celá fiada
rozhodnutí o tom, které chalupníky stiÏené chudobou ãi
zármutkem je potfieba nav‰tívit, vyjádfiit jim své sympatie
a poskytnout praktickou pomoc. 

Sotva se chopila pera, kdyÏ nûkdo jemnû zaklepal na dve-
fie a objevila se paní Reynoldsová. „PromiÀte, Ïe vás ru‰ím,
madam, ale plukovník Fitzwilliam se právû vrátil z pro-
cházky a ptá se, jestli mu mÛÏete vûnovat nûkolik minut,
pokud to není nevhodné.“ 

Elizabeth odvûtila: „Mám teì ãas, fieknûte mu, aby las-
kavû pfii‰el nahoru.“

Elizabeth se domnívala, Ïe ví, ãeho se bude rozhovor t˘-
kat, a Ïe to bude starost, které by ráda byla u‰etfiena. Darcy
mûl málo blízk˘ch pfiíbuzn˘ch a jedním z nûkolika málo
ãast˘ch hostÛ na Pemberley byl uÏ od chlapeck˘ch let právû
jeho bratranec, plukovník Fitzwilliam. Bûhem své vojenské
kariéry pfiijíÏdûl ménû ãasto, ale v posledních osmnácti mû-
sících byly jeho náv‰tûvy sice krat‰í, ale mnohem ãastûj‰í,
a Elizabeth si pfii nich v‰imla, Ïe se sotva znatelnû, ale pfies-
to nepfiehlédnutelnû zmûnilo jeho chování vÛãi Georgia-
nû – v její pfiítomnosti se více usmíval a ãastûji neÏ dfiív
se snaÏil najít si místo vedle ní a zavádût s ní rozhovor. Od
jeho poslední náv‰tûvy pfii pfiíleÏitosti plesu lady Anne do-
‰lo k v˘znamné zmûnû v jeho Ïivotû. Jeho star‰í bratr, kter˘
se jakoÏto dûdic mûl stát pfií‰tím hrabûtem, zemfiel v cizinû
a Fitzwilliamovi tak náleÏel titul vikomta z Hartlepu a stal
se uznan˘m dûdicem panství. Zatím se rozhodl svÛj nov˘
titul, obzvlá‰È mezi pfiáteli, nepouÏívat. Chtûl poãkat, aÏ se
stane právoplatn˘m dûdicem, neÏ se ujme nového titulu
a mnoha povinností, které s sebou pfiinese, a v‰ichni ho tu-
díÏ stále je‰tû znali jako plukovníka Fitzwilliama.

Urãitû se bude chtít oÏenit, zejména nyní, kdyÏ je Anglie
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ve válce s Francií, a on by mohl padnout v boji, aniÏ by za-
nechal dûdice. PfiestoÏe se Elizabeth nikdy pfiíli‰ nezab˘vala
rodokmeny, vûdûla, Ïe tu není Ïádn˘ pfiím˘ muÏsk˘ pfií-
buzn˘ a Ïe pokud by plukovník zemfiel bez muÏského
potomka, hrabûcí titul by zanikl. Nebylo to poprvé, co ji
napadlo, zda nehledá manÏelku na Pemberley, a pokud ano,
jak na to bude reagovat Darcy. Jistû by mu bylo pfiíjemné,
kdyby se jeho sestra jednoho dne stala hrabûnkou a její
manÏel ãlenem Horní snûmovny a zákonodárcem zemû. To
v‰e by bylo dÛvodem pro pochopitelnou rodinnou hrdost,
ale cítila by to tak také Georgiana? Byla teì dospûlou Ïe-
nou a nepodléhala jiÏ poruãnictví, ale Elizabeth vûdûla, Ïe
by Georgianu velice trápilo, kdyby mûla uvaÏovat o man-
Ïelství s muÏem, kterého by její bratr neschvaloval; navíc
tu byla komplikace s Henrym Alvestonem. Elizabeth toho
vidûla dost, aby jí bylo jasné, Ïe je zamilovan˘ nebo k tomu
alespoÀ nemá daleko, ale co Georgiana? Jednou vûcí si Eli-
zabeth byla jista, totiÏ tím, Ïe Georgiana Darcyová se nikdy
neprovdá bez lásky ãi bez oné mocné pfiitaÏlivosti, náklon-
nosti a úcty, o níÏ se Ïena mÛÏe domnívat, Ïe se ãasem
prohloubí a nakonec povede k lásce. Uvûdomovala si, Ïe
ona sama by b˘vala patrnû podlehla, kdyby ji byl plukov-
ník Fitzwilliam poÏádal o ruku, kdyÏ byl tehdy na náv‰tûvû
u své tety, lady Catherine de Bourgh na panství Rosings.
My‰lenka, Ïe by tak byla mohla nevûdomky pfiijít o své sou-
ãasné ‰tûstí, které nyní proÏívala s Darcym, byla je‰tû více
pokofiující neÏ vzpomínka na slabost, kterou kdysi mûla
pro bezcharakterního George Wickhama. Radûji tyto my‰-
lenky ráznû zahnala. 

Plukovník dorazil na Pemberley pfiede‰l˘ veãer vãas na
veãefii, ale kromû toho, Ïe se pozdravili, nemûla je‰tû pfiíle-
Ïitost s ním mluvit. KdyÏ teì zdvofiile zaklepal a na její
pozvání vstoupil a usadil se naproti ní v kfiesle u krbu, zdálo
se jí, Ïe aÏ nyní ho vlastnû vidí takového, jak˘ je dooprav-
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dy. Byl o pût let star‰í neÏ Darcy, ale kdyÏ se poprvé setka-
li v pfiijímacím pokoji na Rosings, jeho veselá dobrá nálada
a pfiíjemná Ïivost je‰tû zdÛrazÀovaly zamlklost jeho bra-
trance Darcyho, a proto jí tehdy pfiipadalo, Ïe on je z nich
obou ten mlad‰í. To v‰e teì bylo pryã. Vyznaãoval se nyní
vyzrálostí a váÏností, která jej ãinila star‰ím, neÏ ve skuteã-
nosti byl. Pomyslela si, Ïe pfiíãinou toho mohla ãásteãnû b˘t
jeho sluÏba v armádû a velká zodpovûdnost, jiÏ mûl jakoÏ-
to velitel, a kromû toho i zmûna spoleãenského postavení,
která s sebou pfiinesla nejenom vût‰í dÛstojnost, ale, jak se
domnívala, i zfietelnûj‰í rodinnou hrdost a snad i náznak
arogance, tedy rysy, jeÏ byly ménû atraktivní. 

Nezaãal hned mluvit a nastala chvíle ticha, bûhem níÏ Eli-
zabeth usoudila, Ïe jelikoÏ o setkání poÏádal on, bylo na
nûm, aby promluvil jako první. Zdálo se, Ïe zvaÏuje, jak
nejlépe zaãít, ale nepfiipadalo jí, Ïe by byl nesvÛj ãi v roz-
pacích. Nakonec se k ní naklonil a spustil: „Jsem pfiesvûdãen,
má drahá sestfienko, Ïe díky své pozorovací schopnosti a zá-
jmu o Ïivoty a záleÏitosti druh˘ch lidí pravdûpodobnû
tu‰íte, o ãem s vámi chci mluvit. Jak víte, dostalo se mi té
cti, Ïe jsem byl po smrti své tety lady Anne Darcyové spo-
lu s Darcym ustanoven poruãníkem jeho sestry a myslím,
Ïe mohu fiíci, Ïe jsem své povinnosti vykonával s neochvûj-
n˘m vûdomím zodpovûdnosti a s bratrskou náklonností ke
své svûfienkyni. Tato náklonnost se v poslední dobû zmûni-
la v hlubokou lásku, takovou, jakou by muÏ mûl cítit k Ïenû,
s níÏ se doufá oÏenit, a je m˘m vroucím pfiáním, aby Geor-
giana souhlasila s tím, stát se mou Ïenou. Je‰tû jsem for-
málnû nepoÏádal Darcyho o její ruku, ale ani jemu nechybí
postfieh a myslím, Ïe mohu doufat, Ïe s mou nabídkou bude
souhlasit a dá mi své svolení.“

Elizabeth si pomyslela, Ïe je moudfiej‰í neupozorÀovat
jej na to, Ïe jelikoÏ Georgiana je uÏ plnoletá, Ïádné svolení
nepotfiebuje. Nadhodila jen: „A Georgiana?“ 
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„Domnívám se, Ïe dokud si nebudu jist Darcyho sou-
hlasem, nemám právo se vyjádfiit. Momentálnû musím
pfiiznat, Ïe Georgiana dosud nefiekla nic, co by mû oprav-
Àovalo dûlat si nadûje. Její city ke mnû jsou city pfiátelství,
dÛvûry a, jak vûfiím, náklonnosti. Doufám, Ïe dÛvûra a ná-
klonnost mohou ãasem pfierÛst v lásku, budu-li trpûliv˘.
Ostatnû podle mého názoru se láska u Ïeny dostaví ãas-
tûji po sÀatku neÏ pfied ním, coÏ mi pfiipadá pfiirozené
a správné. KoneckoncÛ ji znám od narození. Pfiiznávám,
Ïe vûkov˘ rozdíl by mohl b˘t problém, ale jsem pouze
o pût let star‰í neÏ Darcy a nevidím v tom Ïádnou pfie-
káÏku.“

Elizabeth cítila, Ïe se pohybují na nebezpeãné pÛdû. Po-
dotkla: „Vûk moÏná není pfiekáÏkou, ale mohla by jí b˘t
pfiitaÏlivost nûkoho jiného.“

„Myslíte Henryho Alvestona? Vím, Ïe Georgiana ho má
ráda, ale nepozoroval jsem nic, co by svûdãilo o hlub‰í ná-
klonnosti. Je to pfiíjemn˘, chytr˘ a zdatn˘ mlad˘ muÏ. Sly‰el
jsem na nûho jen samou chválu. A patrnû má i urãité ambi-
ce. Pfiirozenû musí hledût, aby se v˘hodnû oÏenil.“

Elizabeth se odvrátila. Rychle dodal: „Rozhodnû ho ne-
chci obviÀovat ze zi‰tnosti ãi pokrytectví, ale vezmeme-li
v úvahu jeho závazky, jeho obdivuhodné odhodlání oÏivit
rodinnou tradici, zachránit rodinné panství a restaurovat
jeden z nejkrásnûj‰ích domÛ v Anglii, je jasné, Ïe si nemÛ-
Ïe dovolit oÏenit se s chudou Ïenou. Odsoudilo by je to oba
k nespokojenosti, ba dokonce k bídû.“ 

Elizabeth mlãela. Vzpomnûla si znovu na jejich první se-
tkání na Rosings, na jejich rozhovory po veãefii, na hudbu
a smích, na jeho ãasté náv‰tûvy na fafie i na jeho zájem o ni,
kter˘ byl pfiíli‰ zjevn˘, neÏ aby unikl pozornosti. Jednou
pfii pfiíleÏitosti slavnostní veãefie lady Catherine vidûla dost,
aby jí to dûlalo starosti. Jejímu ostrému zvídavému zraku nic
neu‰lo. Elizabeth si vzpomnûla, jak zavolala: „Co si to tam
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povídáte? Chci se také zapojit do konverzace.“ Elizabeth si
uvûdomila, Ïe zaãínala pfiem˘‰let o tom, zda by s tímto mu-
Ïem dokázala b˘t ‰Èastná, ale tato nadûje, pokud vÛbec byla
dosti silná na to, aby mohla b˘t naz˘vána nadûjí, zhasla,
kdyÏ se o nûkolik dní pozdûji, kdyÏ se sama procházela
parkem na Rosings, setkali, snad náhodou, snad z jeho stra-
ny zámûrnû, a on ji doprovodil zpût na faru. Nafiíkal na svou
chudobu a ona si jej dobírala a zeptala se ho, jaképak útra-
py mÛÏe domnûlá chudoba pfiiná‰et mlad‰ímu synovi hra-
bûte. Odpovûdûl, Ïe mlad‰í synové „se nemohou oÏenit
podle svého pfiání“. Napadlo ji tehdy, zda jeho poznámka
neobsahuje varování pro ni a toto podezfiení jí zpÛsobilo
rozpaky, které se snaÏila zakr˘t tím, Ïe rozhovor stoãila
v Ïert. Ale vzpomínka na tento incident nebyla zdaleka Ïer-
tovná. Nepotfiebovala varování plukovníka Fitzwilliama,
aby si pfiipomnûla, co mÛÏe dívka se ãtyfimi neprovdan˘-
mi sestrami a bez majetku ãekat od manÏelství. Chtûl jí snad
fiíci, Ïe mlad˘ muÏ, pokud má ‰tûstí, se mÛÏe beztrestnû tû-
‰it ze spoleãnosti takové Ïeny, ba dokonce s ní trochu
flirtovat, ale obezfietnost mu velí, aby u ní nevzbuzoval na-
dûje na nûco víc? Varování moÏná bylo namístû, ale bylo
vyjádfieno netaktnû. JestliÏe si na ni nikdy váÏnû nemyslel,
b˘valo by bylo laskavûj‰í, kdyby se jí byl otevfienû a s tako-
vou vytrvalostí nedvofiil.

Plukovník Fitzwilliam si uvûdomoval, Ïe mu je‰tû neod-
povûdûla. Zeptal se: „Mohu doufat ve vá‰ souhlas?“ 

Otoãila se k nûmu a pronesla pevnû: „Plukovníku, tuhle
vûc nemohu nijak ovlivnit. Georgiana se musí sama roz-
hodnout, kde chce hledat ‰tûstí. Mohu pouze fiíci, Ïe jestliÏe
se rozhodne si vás vzít, budu upfiímnû sdílet radost svého
manÏela z takového svazku. Ale není to nûco, co bych mo-
hla ovlivnit. Rozhodnutí je na Georgianû.“

„Myslel jsem, Ïe s vámi o tom tfieba mluvila?“
„Nesvûfiila se mi a pro mne by bylo krajnû nevhodné,
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abych s ní o té vûci hovofiila, dokud se pro to sama neroz-
hodne.“ 

Zdálo se, Ïe tato odpovûì jej na okamÏik uspokojila, ale
pak, jakoby veden nûjak˘m nutkáním, znovu zaãal mluvit
o muÏi, o kterém tu‰il, Ïe by mohl b˘t jeho sokem. „Alves-
ton je pohledn˘ a pfiíjemn˘ mlad˘ muÏ a má dar v˘fieãnosti.
Bezpochyby ãas a vût‰í vyzrálost zmírní jeho pfiíli‰nou se-
bedÛvûru a tendenci neprojevovat dost úcty ke star‰ím, coÏ
by v jeho vûku bylo Ïádoucí, a je politováníhodné u nûko-
ho tak schopného. Nepochybuji o tom, Ïe je vítan˘m hostem
na Highmartenu, ale pfiekvapuje mne, Ïe má dost ãasu na-
v‰tûvovat pana a paní Bingleyovy tak ãasto. Úspû‰ní právníci
zpravidla sv˘m ãasem tolik nepl˘tvají.“ 

Na to Elizabeth neodpovûdûla a jemu moÏná do‰lo, Ïe
kritika, jak skuteãná, tak naznaãená, byla neuváÏená. Dodal:
„Nutno pfiiznat, Ïe Alveston je v Derbyshiru vût‰inou o so-
botách a nedûlích nebo ve dnech, kdy nezasedá soud.
Pfiedpokládám, Ïe kdykoliv má volno, vûnuje se studiu.“ 

Elizabeth prohodila: „Moje sestra fiíkala, Ïe nikdy nemû-
li hosta, kter˘ by strávil tolik ãasu prací v knihovnû.“

Opût nastala odmlka a pak pronesl nûco, ãím ji pfiekva-
pil a pfiivedl do znaãn˘ch rozpakÛ: „Mám za to, Ïe George
Wickham stále je‰tû není na Pemberley pfiijímán?“

„Ne, nikdy. Ani pan Darcy, ani já jsme ho nevidûli ani
jsme s ním nebyli v kontaktu od té doby, co byl na Long-
bournu po svatbû s Lydií.“

Nastala dal‰í, tentokrát del‰í odmlka, a posléze plukov-
ník Fitzwilliam pravil: „Bylo ne‰Èastné, Ïe Wickham byl
tolik h˘ãkán jako chlapec. Byl vychováván spolu s Darcym,
jako by byli bratfii. V dûtství to moÏná bylo prospû‰né pro
oba; vlastnû vzhledem k sympatiím, které mûl zesnul˘ pan
Darcy pro svého správce, bylo po správcovû smrti pocho-
pitelné, Ïe se postaral o jeho dítû. Ale pro chlapce s Wick-
hamovou povahou – prodejnou, ambiciózní a se sklonem
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k závistivosti – pro nûho bylo nebezpeãné tû‰it se z privile-
gií, která mu v dospûlosti nemûla náleÏet. Na univerzitû byli
kaÏd˘ na jiné koleji a samozfiejmû se neúãastnil Darcyho
cesty po Evropû. Zmûna postavení a moÏn˘ch oãekávání
pfii‰la pfiíli‰ rychle a byla pfiíli‰ drastická a náhlá. Mám
dÛvod se domnívat, Ïe lady Anne Darcyová si tohoto ne-
bezpeãí byla vûdoma.“

Elizabeth opáãila: „Wickham pfiece nemohl ãekat, Ïe bude
pfiizván na cestu po Evropû.“

„Nevím nic o tom, co ãekal, kromû toho, Ïe to bylo vÏdyc-
ky víc, neÏ co si zaslouÏil.“

Elizabeth fiekla: „Protekce poskytovaná v mládí byla
moÏná nerozumná, ale je vÏdy snadné pochybovat o úsud-
ku jin˘ch lidí v záleÏitostech, o kter˘ch jsme jen nedosta-
teãnû informováni.“ 

Plukovník se neklidnû zavrtûl v kfiesle. „Ale neexistuje
Ïádná omluva pro to, jak Wickham zradil dÛvûru, kdyÏ se
pokusil svést sleãnu Darcyovou. To byla uráÏka, jakou ne-
lze omluvit Ïádn˘m rozdílem v pÛvodu ãi v˘chovû. Jako
spoluporuãník sleãny Darcyové jsem byl samozfiejmû Dar-
cym o celé té nechutné záleÏitosti informován, ale celou vûc
jsem uÏ pustil z hlavy. S Darcym o tom nikdy nemluvím
a omlouvám se, Ïe se o tom zmiÀuji teì. Wickham se vy-
znamenal v irském taÏení a stal se jak˘msi národním
hrdinou, coÏ nemÛÏe minulost zcela vymazat, ale mÛÏe mu
to poskytnout pfiíleÏitost pro úctyhodnûj‰í a úspû‰nûj‰í Ïivot
v budoucnosti. Dozvûdûl jsem se, Ïe ode‰el z armády, coÏ
je podle mne nemoudré, ale stále udrÏuje styky s pfiáteli z ar-
mády, jako je pan Denny, kter˘, jak si jistû vzpomínáte, jej
pfiivedl do Merytonu. Ale asi jsem nemûl Wickhamovo jmé-
no pfied vámi zmiÀovat.“

Elizabeth na to neodpovûdûla a Fitzwilliam po krátkém
zaváhání vstal, uklonil se a ode‰el. Elizabeth vûdûla, Ïe roz-
hovor neuspokojil ani jednoho z nich. Plukovník Fitzwil-
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liam neobdrÏel bezv˘hradn˘ souhlas a uji‰tûní o podpofie,
v coÏ doufal, a Elizabeth se obávala, Ïe pokud se mu nepo-
dafií získat Georgianu, pocit poníÏení a trapnosti budou
pfiíãinou konce pfiátelství, které trvalo od dûtství a o kte-
rém vûdûla, Ïe je jejímu manÏelovi drahé. Nepochybovala,
Ïe Darcy by s manÏelstvím mezi plukovníkem Fitzwillia-
mem a Georgianou souhlasil. Jeho hlavní starostí vÏdy bylo,
aby Georgiana byla v bezpeãí, a to by v tomto pfiípadû bylo
zaruãeno; dokonce i vûkov˘ rozdíl by pravdûpodobnû po-
vaÏoval za v˘hodu. Z Georgiany se ãasem stane hrabûnka
a pro ‰Èastlivce, kter˘ se s ní oÏení, uÏ peníze nikdy nebu-
dou dÛvodem ke starostem. Elizabeth si pfiála, aby se v‰e
vyjasnilo zítra na plese – bylo dobfie známo, Ïe bûhem plesu
sk˘tajícího mnoÏství pfiíleÏitostí pro tajné domluvy ãi ‰epta-
né dÛvûrnosti bûhem tance, uÏ leckdy události dospûly ke
svému dovr‰ení, aÈ uÏ ‰Èastnému, ãi ne‰Èastnému. Doufala
jen, Ïe v‰ichni zúãastnûní budou spokojeni, ale pak se usmá-
la pfii pomy‰lení, Ïe by nûco takového bylo vÛbec moÏné. 

Elizabeth potû‰ila zmûna, která se stala s Georgianou od
té doby, co ona pfii‰la na Pemberley jako Darcyho Ïena.
Georgiana byla zpoãátku pfiekvapená, aÏ témûfi ‰okovaná,
kdyÏ sly‰ela, jak si Elizabeth dobírá jejího bratra, a jak on jí
ãasto oplácí stejnû a spoleãnû se smûjí. Pfied Elizabethin˘m
pfiíchodem bylo na Pemberley málo smíchu. S Elizabethinou
taktní a citlivou podporou Georgiana ztratila nûco ze své
darcyovské plachosti. Nyní uÏ sebejistû zaujímala své mís-
to pfii spoleãensk˘ch pfiíleÏitostech a byla odváÏnûj‰í ve
vyjadfiování sv˘ch názorÛ pfii konverzaci u stolu. Jak Eli-
zabeth postupnû lépe poznávala svou ‰vagrovou, zaãínala
si uvûdomovat, Ïe Georgianû je vlastní i dal‰í povahov˘ rys
DarcyÛ: silná vÛle. Ale do jaké míry si tohle uvûdomuje Dar-
cy? V ãásti jeho mysli byla Georgiana stále je‰tû zranitelnou
patnáctiletou dívkou, dítûtem, které potfiebuje jeho lásky-
pln˘ dohled, aby se vyhnulo ne‰tûstí. To neznamenalo, Ïe
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nemá dÛvûru v její ãest a mravnost – taková my‰lenka by
se pro nûho blíÏila rouhání –, ale jak velkou dÛvûru má v její
soudnost? A pro Georgianu byl Darcy od smrti jejich otce
hlavou rodiny, moudr˘m a spolehliv˘m star‰ím bratrem,
kter˘ mûl nûco z autority otce, bratrem, jehoÏ velmi milovala
a jehoÏ se nikdy nebála, jelikoÏ láska nemÛÏe existovat sou-
ãasnû se strachem, ale k nûmuÏ vzhlíÏela s úctou. Georgia-
na se nikdy neprovdá bez lásky, ale neprovdá se ani bez
souhlasu svého bratra. A co kdyÏ dojde na volbu mezi plu-
kovníkem Fitzwilliamem, jeho bratrancem a pfiítelem od
dûtství, dûdicem hrabûcího titulu, udatn˘m vojákem, jenÏ
znal Georgianu po cel˘ její Ïivot, a oním pohledn˘m a pfií-
jemn˘m mlad˘m právníkem, jenÏ, nutno pfiiznat, si zaãínal
dûlat jméno, ale o nûmÏ toho vûdûli velmi málo? âasem zdû-
dí starobyl˘ titul barona a Georgiana bude paní jednoho
z nejkrásnûj‰ích sídel v Anglii, pokud Alveston vydûlá dost
penûz, aby jej zrestauroval. Av‰ak i Darcyho povaze byla
vlastní rodinná hrdost a nebylo pochyb, kter˘ z obou kan-
didátÛ sk˘tal vût‰í jistotu a záfiivûj‰í budoucnost. 

Plukovníkova náv‰tûva naru‰ila její klid a zpÛsobila, Ïe
se cítila znepokojená a ponûkud sklíãená. Mûl pravdu, Wick-
hamovo jméno nemûl zmiÀovat. Darcy sám s ním pfieru‰il
ve‰keré styky a naposledy se s ním setkali v kostele pfii Ly-
diinû svatbû, k níÏ by bylo nikdy nedo‰lo, neb˘t Darcyho
‰tûdrého vynaloÏení penûz. Podle jejího pfiesvûdãení se
o tomto tajemství plukovník Fitzwilliam nikdy nedovûdûl,
ale vûdûl samozfiejmû o svatbû a musel mít svá podezfiení
o tom, jak to ve skuteãnosti bylo. Fitzwilliam se moÏná chtûl
ujistit, Ïe Wickham jiÏ není souãástí Ïivota na Pemberley,
jelikoÏ si Darcy koupil jeho mlãení, aby mûl jistotu, Ïe ni-
kdo nebude moci fiíci, Ïe sleãna Darcyová z Pemberley má
poskvrnûnou povûst. Byla tím v‰ím zneklidnûna a zaãala
pfiecházet sem a tam, snaÏíc se uti‰it své, jak doufala, ira-
cionální obavy a získat zpût svou dfiívûj‰í vyrovnanost. 

40

P.  D .  J A M E S OVÁ S M RT  P ¤ I C H Á Z Í  D O  P E M B E R L E Y

Smrt pfiichází do - zlom  11.11.2013  11.15  Stránka 40



Obûdvali ve ãtyfiech a u stolu posedûli jen krátce. Darcy
mûl schÛzku se sv˘m správcem a vrátil se do pracovny, aby
tam na nûj poãkal. Elizabeth se domluvila s Georgianou, Ïe
se sejdou v zimní zahradû a prohlédnou si kvûtiny a zeleÀ,
které hlavní zahradník pfiinesl ze skleníkÛ. Lady Anne mû-
la ráda hodnû barev a komplikovaná kvûtinová aranÏmá,
ale Elizabeth chtûla kromû zelené pouÏít pouze dvû barvy
a naaranÏovat je ve vázách rÛzn˘ch velikostí a tvarÛ tak,
aby kaÏdá místnost mûla svou charakteristickou, voÀavou
kvûtinovou v˘zdobu. Na zítfiek se rozhodla pro rÛÏovou
a bílou a s Georgianou nyní pracovaly a radily se obklope-
ny pronikavou vÛní rÛÏí a kakostÛ. Horká a vlhká atmo-
sféra zimní zahrady jí pfiipadala nesnesitelná a pfiepadla ji
touha nad˘chat se ãerstvého vzduchu a ucítit vítr na tváfiích.
Byla snad tato stísnûnost, která na ní cel˘ den leÏela jako
závaÏí, zpÛsobena Georgianinou pfiítomností ve spojení
s tím, s ãím se jí svûfiil plukovník? 

Vtom k nim vpadla paní Reynoldsová. Vyhrkla: „Drahá
madam, právû pfiijíÏdí koãár pana a paní Bingleyov˘ch. KdyÏ
si pospí‰íte, stihnete b˘t u vchodu, abyste je pfiivítala.“ 

Elizabeth radostnû vykfiikla a následována Georgianou
bûÏela k hlavnímu vchodu. Stoughton tam uÏ byl, pfiipraven
otevfiít dvefie, a koãár právû pomalu zastavoval. Elizabeth
vybûhla ven do zvedajícího se chladného vûtru. Pfiijela její
milovaná Jane a pro tuto chvíli radost ze setkání s ní zapu-
dila v‰echny její starosti. 

Kapitola 2

Po svatbû Bingleyovi nezÛstali dlouho na Netherfieldu. Ne-
bylo snad tolerantnûj‰ího a laskavûj‰ího muÏe, neÏ byl
Bingley, ale Jane si uvûdomovala, Ïe pfiíli‰ná blízkost její
matky by pro nûj nemusela b˘t pfiíjemná a nepfiispívala by
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k jeho du‰evní pohodû. Mûla od pfiírody milující povahu
a její loajalita k rodinû byla silná, ale Bingleyho ‰tûstí bylo
pro ni na prvním místû. Oba touÏili usadit se v blízkosti
Pemberley, a kdyÏ skonãil nájem na Netherfieldu, pob˘va-
li krátce u Bingleyho sestry, paní Hurstové v Lond˘nû,
a poté se s urãitou úlevou uch˘lili do Pemberley, které bylo
vhodn˘m v˘chodiskem, odkud se mohli vydávat pfii hle-
dání stálého domova. Darcy se tohoto hledání aktivnû
úãastnil. On a Bingley byli jako chlapci na stejné ‰kole, ale
vûkov˘ rozdíl, byÈ to byl rozdíl jen nûkolika let, zpÛsobil,
Ïe se v dûtství pfiíli‰ ãasto nesetkávali. Spfiátelili se aÏ
v Oxfordu. Darcy – hrd˘, rezervovan˘ a jiÏ tehdy ponûkud
nespoleãensk˘ – nacházel uvolnûní v Bingleyho velkorysé
dobrosrdeãnosti, spoleãenské obratnosti a optimistické vífie,
Ïe Ïivot k nûmu bude vÏdycky pfiívûtiv˘; a Bingley mûl
takovou dÛvûru v Darcyho mimofiádnou moudrost a inte-
ligenci, Ïe nepodnikal nic dÛleÏitého, aniÏ by se se sv˘m
pfiítelem o tom poradil. 

Darcy radil Bingleymu, aby radûji koupil nûjaké sídlo, neÏ
aby se pou‰tûl do stavby, a jelikoÏ Jane tehdy jiÏ ãekala prv-
ní dítû, zdálo se b˘t rozumné najít nov˘ domov co nejdfiív,
a to takov˘, kam by se mohli nastûhovat s co nejmen‰ími po-
tíÏemi. Darcy sám pomáhal svému pfiíteli hledat vhodné
sídlo, a byl to on, kdo na‰el Highmarten. Jak Jane, tak její
manÏel jím byli od prvního okamÏiku nad‰eni. Byl to v˘-
stavn˘ moderní dÛm postaven˘ na vyv˘‰eném pozemku,
z jehoÏ oken byl krásn˘ v˘hled do ‰irokého okolí, a byl dost
prostorn˘ pro velkou rodinu. DÛm byl obklopen dobfie roz-
vrÏenou zahradou a pozemky, které byly dostateãnû roz-
lehlé, aby tam Bingley mohl pofiádat hony, aniÏ by si fiíkal
o nepfiíznivé srovnání s Pemberley. Doktor McFee, kter˘ uÏ
léta peãoval o rodinu Darcyov˘ch a o v‰echny obyvatele
Pemberley, Highmarten nav‰tívil a potvrdil, Ïe má zdra-
vou polohu a voda je tam nezávadná. V‰echny formality
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se podafiilo rychle vyfiídit a zb˘valo jen nakoupit nábytek
a dÛm novû vymalovat a vytapetovat. Jane velmi tû‰ilo pro-
cházet jednou místností za druhou a s Elizabethinou pomocí
rozhodovat o barvû tapet, malby a závûsÛ. Od okamÏiku,
kdy tuto nemovitost objevili, ubûhly pouhé dva mûsíce
a Bingleyovi se mohli nastûhovat. ManÏelské ‰tûstí obou ses-
ter tak bylo dokonalé. 

Obû rodiny se ãasto nav‰tûvovaly a nebylo snad jedi-
ného t˘dne, kdy by nûjak˘ koãár necestoval mezi High-
martenem a Pemberley. Jane jen nerada opou‰tûla své
dûti – ãtyfiletá dvojãata Elizabeth a Marii a skoro dvouleté-
ho Charlese Edwarda – na více neÏ jednu noc, ale vûdûla,
Ïe je mÛÏe bez obav nechat ve zku‰ené a kompetentní péãi
paní Metcalfové, chÛvy, která peãovala uÏ o jejího manÏe-
la, kdyÏ byl mal˘. Pfii pfiíleÏitosti plesu proto neváhala radûji
strávit na Pemberley dvû noci, aby se vyhnula problémÛm,
jeÏ by nezbytnû nastaly, kdyby na tak krátkou náv‰tûvu
vzala s sebou tfii dûti a jejich chÛvu. Jako vÏdy pfiijela bez
komorné, ale Elizabethina mladá komorná Beltonová se
ochotnû postará o obû. Koãár Bingleyov˘ch a jejich koãí byli
svûfieni do péãe Wilkinsona, koãího Darcyov˘ch, a po ob-
vyklém rozruchu kolem uvítání kráãely Elizabeth a Jane
ruku v ruce po schodech nahoru do pokoje, vyhrazeného
pro Jane pfii v‰ech jejích náv‰tûvách, kter˘ sousedil s oblé-
kárnou jejího manÏela. Beltonová se jiÏ ujala Janina zava-
zadla a vû‰ela její veãerní ‰aty a róbu, kterou si zítra vezme
na sebe na ples. Komorná se za hodinu vrátí a pomÛÏe ses-
trám spfievlékáním k veãefii a s úpravou úãesu. Na Long-
bournu mûly sestry spoleãn˘ pokoj a byly si od dûtství velice
blízké, a tak neexistovalo nic, o ãem by Elizabeth nemohla
s Jane mluvit a b˘t si pfiitom naprosto jista, Ïe spolehlivû
uchová jakékoliv tajemství a Ïe kaÏdá rada, kterou jí Jane
poskytne, bude pramenit z jejího laskavého a milujícího
srdce. 
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Jakmile domluvily v‰e potfiebné s Beltonovou, ‰ly jako
obvykle do dûtsk˘ch pokojÛ, aby Jane objala Charlese
a obdarovala ho oãekávan˘m pamlskem, aby si pohrála
s Fitzwilliamem a poslechla si ho, jak ãte – Fitzwilliam mûl
brzy vymûnit dûtsk˘ pokoj za uãebnu s uãitelem –, a aby
se na chvilku posadily a krátce si popovídaly s paní Dono-
vanovou. Ona a paní Metcalfová mûly dohromady padesát
let zku‰eností s dûtmi a záhy uzavfiely mezi sebou spojenec-
tví, jeÏ jim slouÏilo zãásti k obranû jejich postavení a zãásti
k utvrzování se v názorech na v˘chovu dûtí; obû byly v dût-
sk˘ch pokojích neomezen˘mi vládkynûmi, které jejich
svûfienci milovali a kter˘m rodiãe dûtí naprosto dÛvûfiova-
li. Elizabeth pfiesto podezírala paní Donovanovou, Ïe si
myslí, Ïe jedinou funkcí matky je porodit dal‰í dítû, o které
by peãovala, jakmile to nejmlad‰í odroste sv˘m prvním
ãepiãkám. Jane podala zprávu o tom, jaké pokroky dûlají
Charles Edward a dvojãata, a informovala paní Donovano-
vou o jejich reÏimu na Highmartenu, kter˘ paní Donova-
nová schválila, coÏ nebylo nic pfiekvapujícího, jelikoÏ
reÏim paní Metcalfové byl stejn˘ jako ten její. Pak uÏ zb˘-
vala jen hodina do doby, neÏ byl ãas obléknout se k veãefii,
a tak se sestry vydaly do Elizabethina pokoje, aby si v po-
klidu vymûnily drobné novinky, na nichÏ tolik závisí ‰tûstí
domácího Ïivota. 

Pro Elizabeth by b˘valo bylo úlevou, kdyby se mohla
Jane svûfiit se záleÏitostí, která pro ni byla v dané chvíli zá-
vaÏnûj‰í, totiÏ s plukovníkov˘m úmyslem oÏenit se s Geor-
gianou. Ale pfiestoÏe ji Fitzwilliam neÏádal, aby to udrÏela
v tajnosti, urãitû musel pfiedpokládat, Ïe Elizabeth nejdfiív
promluví s manÏelem, a mûla pocit, Ïe Jane se sv˘m vytfií-
ben˘m smyslem pro ãest by vnímala jako uráÏku, kdyby jí
o jeho zámûru fiekla dfiív, neÏ bude mít pfiíleÏitost hovofiit
o tom s Darcym. Ona sama by to ostatnû cítila stejnû. Ale
pfiála si mluvit o Henrym Alvestonovi a byla ráda, kdyÏ Jane
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sama zmínila jeho jméno, kdyÏ fiekla: „Je od vás hezké, Ïe
jste opût pozvali na ples Alvestona. Vím, jak moc pro nûj
znamená, kdyÏ mÛÏe pfiijet na Pemberley.“

Elizabeth pfiisvûdãila: „Je to pfiíjemn˘ host a oba ho rádi
vidíme. Má dobré zpÛsoby, je inteligentní, Ïiv˘ a pohledn˘
a mohl by b˘t pro v‰echny mladé muÏe pfiíkladem. Pfiipo-
meÀ mi, jak jste se s ním seznámili. Nepoznal se s ním pan
Bingley v kanceláfii va‰eho právníka v Lond˘nû?“

„Ano, pfied osmnácti mûsíci, kdyÏ Charles nav‰tívil pana
Pecka, aby s ním projednal nûjaké investice. Pana Alvesto-
na zavolali do kanceláfie, protoÏe mûl zastupovat jednoho
z klientÛ pana Pecka u soudu, a díky tomu, Ïe oba pfii‰li
pfiíli‰ brzy, setkali se v pfiedpokoji a pozdûji je pan Peck
pfiedstavil. Charlese mlad˘ muÏ velice zaujal a po jednání
u právníka spolu poveãefieli. Tehdy se mu Alveston svûfiil
s plánem obnovit jmûní rodiny a restaurovat sídlo v Sur-
rey, které je v majetku rodu od roku 1600 a vÛãi nûmuÏ
jakoÏto jedin˘ syn cítí velkou zodpovûdnost a má k nûmu
siln˘ citov˘ vztah. Znovu se setkali v Charlesovû klubu,
a kdyÏ si Charles pov‰iml, Ïe mlad˘ muÏ vypadá vyãer-
panû, pozval jej jménem nás obou na nûkolik dní na
Highmarten. Od té doby se u nás pan Alveston stal pravi-
deln˘m a vítan˘m hostem, kdykoliv mu to dovolí jeho
zamûstnání u soudu. Doslechli jsme se, Ïe otci pana Alves-
tona, lordu Alvestonovi, je osmdesát let a je chatrného
zdraví a uÏ nûkolik let nemá energii a sílu potfiebnou pro
spravování rodinného jmûní, ale jeho rod je jeden z nej-
star‰ích v zemi a je v‰eobecnû respektovan˘. Charles se
dozvûdûl od pana Pecka a ostatnû i od jin˘ch lidí, Ïe pan
Alveston se tû‰í obdivu ãlenÛ advokátní komory Middle
Temple a my oba jsme si jej také oblíbili. Pro malého Ed-
warda Charlese je idolem a dvojãata jej pokaÏdé nad‰enû
vítají jako svého nejoblíbenûj‰ího náv‰tûvníka.“ 

Schopnost získat si dûti byla bezpeãnou cestou k Janeinu
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srdci a Elizabeth dokázala snadno pochopit, ãím High-
marten Alvestona pfiitahoval. Îivot pfiepracovaného svo-
bodného muÏe v Lond˘nû mohl sk˘tat málo pohody a tu
Alveston patrnû nacházel v Janeinû kráse, laskavosti a pfií-
vûtivosti a v pfiíjemném rodinném Ïivotû v jejím domû, coÏ
muselo b˘t vítan˘m protikladem k drsné soutûÏivosti a spo-
leãenské rivalitû v hlavním mûstû. Alveston, podobnû jako
Darcy, na sebe vzal v mladém vûku bfiemeno oãekávání
a zodpovûdnosti. Jeho odhodlání obnovit rodinné dûdictví
si zaslouÏilo úctu; dûji‰tûm je‰tû osobnûj‰ího snaÏení se pro
nûj pravdûpodobnû stal soudní dvÛr Old Bailey se sv˘mi
prohrami i vítûzstvími. 

Po chvilce ticha Jane pronesla: „Doufám, Ïe ani ty, milá
sestro, ani pan Darcy nepovaÏujete jeho pfiítomnost na Pem-
berley za nevhodnou. Musím pfiiznat, Ïe kdyÏ jsem pozo-
rovala jeho a Georgianino oãividné potû‰ení ze spoleãnosti
toho druhého, napadlo mne, Ïe pan Alveston je moÏná na
nejlep‰í cestû se zamilovat, a kdyby to mûlo vyvolat obavy
pana Darcyho nebo Georgiany, samozfiejmû zafiídíme, aby
jeho náv‰tûvy ustaly. Je to v‰ak slu‰n˘ mlad˘ muÏ, a jestli-
Ïe se nem˘lím ve svém dojmu, Ïe Georgiana jeho náklon-
nost opûtuje, jsem pfiesvûdãena, Ïe by spolu mohli b˘t
‰Èastni. Ale pan Darcy má moÏná pro svou sestru jiné plá-
ny, a pokud tomu tak je, bylo by moÏná moudfiej‰í a vÛãi
panu Alvestonovi milosrdnûj‰í, kdyby uÏ napfií‰tû Pember-
ley nenav‰tûvoval. V‰imla jsem si pfii na‰ich posledních
náv‰tûvách, Ïe nastala zmûna v chování plukovníka Fitz-
williama vÛãi jeho sestfience, vût‰í snaha se s ní bavit a po-
b˘vat v její spoleãnosti. To by ov‰em byla vynikající partie
a ona by jí zajisté dûlala ãest, ale pfiesto si nejsem jista, jak
‰Èastná by byla v tom ohromném zámku nûkde na severu.
Minul˘ t˘den jsem u nás v knihovnû v nûjaké knize vidû-
la jeho vyobrazení. Vypadá jako nedobytná skalní pevnost
a Severní mofie je tak blízko, Ïe se vlny témûfi tfií‰tí o jeho
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zdi. A je to takov˘ kus cesty od Pemberley. Georgiana by
urãitû byla ne‰Èastná tak daleko od bratra a milovaného
domu.“

Elizabeth pfiitakala: „Jsem pfiesvûdãená, Ïe jak u pana
Darcyho, tak u Georgiany je Pemberley vÏdy na prvním
místû. Vzpomínám si, Ïe kdyÏ jsem tu byla poprvé s tetou
a str˘cem a pan Darcy se mne zeptal, co fiíkám domu, mÛj
neskr˘van˘ obdiv jej potû‰il. Kdybych byla ménû upfiímnû
nad‰ená, moÏná by si mne ani nevzal.“

Jane se zasmála. „Ale ano, vzal by si tû, má drahá. Ale
moÏná Ïe bychom se o té záleÏitosti uÏ nemûly bavit. Ho-
vory t˘kající se citÛ jin˘ch lidí, kter˘m zcela nerozumíme
a kter˘m moÏná nerozumûjí ani oni sami, mohou pouze
u‰kodit. Snad jsem udûlala chybu, kdyÏ jsem se o plu-
kovníkovi zmínila. Vím, drahá Elizabeth, jak má‰ Geor-
gianu ráda, a díky tomu, Ïe tu Ïijete jako sestry, se z ní
stala sebevûdomûj‰í a také krásnûj‰í mladá Ïena. JestliÏe
se o ni skuteãnû ucházejí dva muÏi, musí se samozfiejmû
rozhodnout sama, ale nedovedu si pfiitom pfiedstavit, Ïe
by souhlasila se sÀatkem, kter˘ by její bratr neschvaloval.“

Nato opáãila Elizabeth: „Ta celá vûc se moÏná vyfie‰í po
plese, ale musím se pfiiznat, Ïe mi to dûlá starost. Georgiana
mi velmi pfiirostla k srdci. Ale prozatím to nechme stranou.
Chceme se pfiece tû‰it na veãefii v rodinném kruhu. Nesmím
sv˘mi obavami, které jsou moÏná zbyteãné, pokazit tento
veãer ani nám dvûma, ani na‰im hostÛm.“ 

Víc uÏ si toho nefiekly, ale Elizabeth bylo jasné, Ïe pro Jane
situace nepfiedstavuje Ïádn˘ problém. Jane pevnû vûfiila, Ïe
pro dva atraktivní mladé lidi, ktefií jsou oãividnû rádi spo-
lu, je zcela pfiirozené, Ïe se do sebe zamilují, coÏ nakonec
vyústí ve ‰Èastné manÏelství. Ani peníze v tomto pfiípadû ne-
jsou pfiekáÏkou: Georgiana je bohatá a pan Alveston má
dobré vyhlídky ve svém povolání. Ale u Jane hrály peníze
vÏdy jen malou roli; pokud jich je dost na to, aby rodina
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mohla Ïít v komfortu, co na tom záleÏí, kter˘ z partnerÛ je
do manÏelství pfiinese? A skuteãnost, která by pro jiné moÏ-
ná byla rozhodující, totiÏ Ïe plukovník je vikomt a Ïe se
jeho Ïena za ãas stane hrabûnkou, kdeÏto pan Alveston bude
pouh˘m baronem, je pro Jane jistû zcela bezv˘znamná. Eli-
zabeth si pfiedsevzala, Ïe se pokusí nepfiem˘‰let o moÏn˘ch
problémech, ale hned po plese si musí najít pfiíleÏitost pro-
mluvit si s manÏelem. Oba byli dnes tak zaneprázdnûni, Ïe
se od rána témûfi nevidûli. Nemá právo rozebírat s ním city
pana Alvestona, dokud se o nich Alveston nebo Georgiana
sami nezmíní, mûla by mu v‰ak co nejdfiív fiíci, Ïe plukov-
ník s ním chce hovofiit o svém úmyslu poÏádat Georgianu
o ruku. Nedovedla si vysvûtlit, proã pomy‰lení na tento tak
skvûl˘ svazek ji naplÀuje nejistotou, které se nedokáÏe ro-
zumnou úvahou zbavit, a snaÏila se tento nepfiíjemn˘ pocit
zapla‰it. Ale právû pfii‰la komorná a byl ãas, aby se ona
a Jane pfiipravily na veãefii. 

Kapitola 3

V pfiedveãer plesu se veãefie podávala v obvyklou a uzná-
vanou hodinu, tedy v ‰est tfiicet, ale kdyÏ bylo málo sto-
lovníkÛ, neodehrávala se v hlavní jídelnû, ale v sousedící
malé jídelnû, kde se ke kulatému stolu mohlo pohodlnû
usadit aÏ osm lidí. V minul˘ch letech museli pro tuto pfií-
leÏitost pouÏívat velkou jídelnu, protoÏe hosty na pember-
leyském plese b˘vali i Gardinerovi a obãas i Bingleyho
sestry; ale obchodní záleÏitosti pan Gardinera mu jen ob-
tíÏnû dovolovaly vzdálit se z Lond˘na a jeho Ïena nebyla
ráda, kdyÏ se musela odlouãit od dûtí. Daleko radûji pfiijíÏ-
dûli na náv‰tûvu v létû, kdy si pan Gardiner mohl uÏít
rybafiení a jeho Ïena neznala vût‰í potû‰ení neÏ se s Elizabeth
projíÏdût v bryãce po panství. Pevné pfiátelství mezi obû-
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ma Ïenami uÏ trvalo velmi dlouho a rad své tety si Elizabeth
vÏdy cenila. Právû teì by je naléhavû potfiebovala.

PfiestoÏe veãefie byla neformální, spoleãnost se pfii vstu-
pu do jídelny zcela pfiirozenû sefiadila do dvojic. Plukovník
své rámû okamÏitû nabídl Elizabeth, Darcy ‰el po boku Jane
a Bingley galantnû nabídl rámû Georgianû. KdyÏ Elizabeth
vidûla, jak Alveston kráãí sám za posledním párem, pfiála
si, aby to byla zafiídila lépe, ale bylo vÏdy tûÏké najít na po-
slední chvíli vhodnou nezadanou dámu a v minulosti se
pfii tûchto veãefiích v pfiedveãer plesu na konvencích nikdy
nelpûlo. Îidle vedle Georgiany zÛstala prázdná, a kdyÏ se
jí Alveston zmocnil, zpozorovala, jak se mu ve tváfii mihl po-
tû‰en˘ úsmûv. 

KdyÏ se usazovali kolem stolu, plukovník poznamenal:
„Tak letos s námi opût není paní Hopkinsová. Není to uÏ po-
druhé, co nepfiijela na ples? Znamená to, Ïe va‰i sestru netû‰í
tanec nebo Ïe reverend Theodore má teologické námitky
proti plesÛm?“ 

Elizabeth odpovûdûla: „Mary nikdy ráda netanãila a po-
Ïádala mne, abych ji omluvila, ale její manÏel rozhodnû
nemá nic proti tomu, aby se zúãastnili. ¤ekl mi poslednû,
kdyÏ byli u nás na veãefii, Ïe podle jeho názoru Ïádn˘ ples
na Pemberley, jehoÏ se úãastní pfiátelé a známí rodiny,
nemÛÏe mít zhoubn˘ vliv ani na morálku, ani na vystu-
pování.“ 

Bingley Georgianû po‰eptal: „CoÏ ukazuje, Ïe nikdy ne-
okusil pemberleyskou bílou polévku.“

Bingleyho poznámka, kterou v‰ichni sly‰eli, vyvolala
úsmûvy, ba dokonce smích. Ale tato bezstarostnost nemûla
dlouhého trvání. Chybûl obvykl˘ Ïiv˘ hovor kolem stolu
a panovala jakási malátnost, z níÏ spoleãnost nedokázal pro-
budit ani Bingley svou rozvernou v˘fieãností. Elizabeth se
snaÏila nepohlíÏet pfiíli‰ ãasto na plukovníka, ale kdykoliv
jí na nûj pfiesto padl zrak, uvûdomovala si, jak jeho oãi sle-
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dují dvojici sedící proti nûmu. Pfiipadalo jí, Ïe Georgiana,
v jednoduch˘ch bíl˘ch mu‰elínov˘ch ‰atech a s perlov˘m
vûneãkem v tmav˘ch vlasech, nikdy nevypadala tak pÛ-
vabnû, ale plukovníkÛv pohled byl spí‰ zkoumav˘ neÏ
obdivn˘. Mlad˘ pár se choval naprosto náleÏitû; Alveston
nevûnoval Georgianû víc neÏ obvyklou pozornost a Geor-
giana se v rozhovoru obracela stejnou mûrou na Alvestona
i na Bingleyho, skoro jako mladá dívka, která se snaÏí do-
drÏovat spoleãenské konvence pfii své první úãasti na
slavnostní veãefii. Byl tu jeden okamÏik, kdy Elizabeth mu-
sela doufat, Ïe si plukovník niãeho nev‰iml. Alveston
Georgianû míchal vodu s vínem, a kdyÏ se na nûkolik vte-
fiin jejich ruce dotkly, vidûla, jak se na Georgianin˘ch tváfiích
objevil a hned zase zmizel slab˘ rumûnec. 

KdyÏ Elizabeth vidûla Alvestona ve formálním veãerním
obleku, znovu ji zaujal sv˘m pûkn˘m vzezfiením. Urãitû si
musel b˘t vûdom toho, Ïe nemÛÏe vstoupit do místnosti,
aniÏ se k nûmu obrátí oãi v‰ech pfiítomn˘ch Ïen. Mûl stfied-
nû hnûdé vlasy prostû svázané v t˘le, pod rovn˘m oboãím
hnûdé oãi o nûco tmav‰í neÏ vlasy, a obliãej, v nûmÏ se r˘-
sovaly otevfienost a pevnost, takÏe nikdo nemohl namítat,
Ïe je aÏ pfiíli‰ hezk˘. Kromû toho se pohyboval se sebejis-
tou a pfiirozenou elegancí. Elizabeth ho znala jako Ïivého
a zábavného hosta, ale dnes jako by jej rovnûÏ pfiepadl pfie-
vládající stísnûn˘ pocit. MoÏná Ïe jsou v‰ichni unavení,
pomyslela si. Bingley a Jane sice pfiijeli pouze ze vzdále-
nosti osmnácti mil, ale zdrÏel je siln˘ vítr, a pro Darcyho
a ji samotnou byl den pfied plesem vÏdy neobyãejnû ru‰n˘. 

K ponuré náladû navíc pfiispívala i boufie, která fiádila
venku. âas od ãasu v komínû zahuãel vítr, oheÀ v krbu sy-
ãel a prskal jako nûjak˘ oÏivl˘ tvor a obãas se uvolnilo hofiící
poleno a vybuchlo kaskádou vysok˘ch plamenÛ, jejichÏ od-
lesk dopadal na tváfie stolovníkÛ a zbarvil je doruda, takÏe
vypadali jako v horeãce. SlouÏící pfiicházeli a odcházeli s ob-
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vyklou diskrétností, ale Elizabeth se ulevilo, kdyÏ veãefie
skonãila a ona mohla pohledem vybídnout Jane a Georgia-
nu, aby se spoleãnû odebraly do hudebního pokoje. 

Kapitola 4

V dobû, kdy se v malé jídelnû podávala veãefie, byl Thomas
Bidwell v pfiípravnû a ãistil stfiíbro. Byla to jeho práce po-
slední tfii roky, od té doby, co kvÛli bolestem zad a kolen
uÏ nemohl koãírovat konû, a byla to práce, na níÏ si zaklá-
dal, speciálnû pfied plesem lady Anne. Ze sedmi velk˘ch
svícnÛ, které budou rozestavûny po celé délce jídelního sto-
lu, uÏ jich mûl pût hotov˘ch a zb˘vající dva dokonãí je‰tû
dnes veãer. Byla to jednotvárná, zdlouhavá a kupodivu
i únavná práce a Bidwell vûdûl, Ïe neÏ skonãí, bude ho bo-
let celé tûlo. Ale nebyla to práce, která by se mohla svûfiit
sluÏkám nebo mlad˘m sluhÛm. Vlastnû byl za stfiíbro zod-
povûdn˘ majordomus Stoughton, ale ten mûl dost práce
s vybíráním vín a s dohlíÏením na pfiípravy v taneãním sále;
jeho povinností bylo zkontrolovat vyãi‰tûné stfiíbro, a ne
v‰echny ty kusy, byÈ drahocenné, sám ãistit. V t˘dnu pfied-
cházejícím plesu se dalo ãekat, Ïe Bidwell stráví celé dny
ãasto aÏ do noci opásan˘ zástûrou, usazen˘ u dlouhého sto-
lu v pfiípravnû, pfied sebou rozloÏené darcyovské stfiíbro –
noÏe, vidliãky, lÏíce, svícny, stfiíbrné podnosy, na nichÏ se
bude servírovat jídlo, mísy na ovoce. Pfii práci si pfiedsta-
voval, jak se ve svûtle vysok˘ch svící v nale‰tûn˘ch svícnech
tfipytí drahokamy v úãesech tanãících dam, lesknou se roz-
pálené obliãeje muÏÛ a tfiepotají se kvûty ve velk˘ch vázách. 

Nikdy si nedûlal starosti, kdyÏ nechával rodinu samotnou
v Lesní chatû, a ani jeho manÏelka s dcerou a synem se tam
nikdy nebáli. Chata byla dlouhé roky opu‰tûná a zanedba-
ná, dokud ji Darcyho otec nedal opravit a zafiídit tak, aby
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tam mohl bydlet nûkdo ze sluÏebnictva. Ale pfiestoÏe byla
vût‰í, neÏ byl obvykl˘ pfiíbytek sluhÛ, a poskytovala klid
a soukromí, nena‰el se témûfi nikdo, kdo by tam chtûl byd-
let. Postavil ji pradûd pana Darcyho, poustevník, jenÏ po
vût‰inu svého Ïivota Ïil v chatû sám a za spoleãníka mûl
pouze svého psa jménem Soldier. V chatû si sám vafiil jed-
noduchá jídla, ãetl a meditoval tam mezi mohutn˘mi kmeny
stromÛ a spletit˘mi vûtvemi kfiovin, které byly jeho hradbou
proti svûtu. Po ãase, kdyÏ Georgeovi Darcymu bylo ‰ede-
sát let, Soldier onemocnûl, stal se bezmocn˘m a trpûl
bolestmi. Byl to BidwellÛv dûd, tehdy chlapec, kter˘ po-
máhal u koní, kdo na‰el svého pána mrtvého, kdyÏ do chaty
pfii‰el s ãerstv˘m mlékem. Darcy zastfielil Soldiera i sebe. 

V Lesní chatû pfied Bidwellem bydleli uÏ jeho rodiãe. Hi-
storie chaty je netrápila a ani Bidwell si s ní nelámal hla-
vu. Povûsti, Ïe v lese stra‰í, dala vzniknout aÏ tragédie
z nedávnûj‰í doby, která se odehrála brzy potom, co dûd
souãasného pana Darcyho zdûdil panství. Mlad˘ muÏ, je-
din˘ syn sv˘ch rodiãÛ, kter˘ pracoval na Pemberley jako
zahradnick˘ pomocník, byl obvinûn a shledán vinn˘m
z pytláctví na pozemcích místního smírãího soudce, sira Sel-
wyna Hardcastlea. Pytláctví obvykle nebylo posuzováno
jako hrdelní zloãin a vût‰ina smírãích soudcÛ se k nûmu
stavûla benevolentnû zejména v dobách hladu a nedostatku,
ale krádeÏ zvûfie z obory se trestala smrtí a otec sira Selwy-
na byl neoblomn˘ a trval na tom, aby trest byl vykonán
v plném rozsahu. Pan Darcy se za chlapce vehementnû pfii-
mlouval, ale sir Selwyn odmítl se k jeho pfiímluvû pfiipojit.
Za t˘den od chlapcovy popravy se jeho matka obûsila. Pan
Darcy sice dûlal, co mohl, ale v‰eobecnû se mûlo za to, Ïe
chlapcova matka mu jeho smrt kladla za vinu. Na rodinu
DarcyÛ pfiivolala prokletí a zrodila se povûra, Ïe se její duch
kvílející bolestí prochází mezi stromy a mÛÏe b˘t spatfien
kaÏd˘m, kdo je natolik po‰etil˘, Ïe jde do lesa po setmûní.
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Navíc se fiíkalo, Ïe kdyÏ se zjeví tento duch pomsty, je to
pfiedzvûstí smrti na panství. 

Bidwell takové hlouposti odmítal poslouchat, ale pfied
t˘dnem se mu doneslo, Ïe dvû sluÏebné, Betsy a Joan, ‰ep-
tem vykládaly v jídelnû sluÏebnictva, Ïe vidûly to stra‰idlo,
kdyÏ se odváÏily do lesa, aby si dokázaly svou odvahu. Va-
roval je, aby takové nesmysly ne‰ífiily, protoÏe kdyby se
o tom doslechla paní Reynoldsová, mohlo by to mít pro nû
váÏné dÛsledky. Jeho dcera Louisa sice uÏ nepracovala na
Pemberley, protoÏe ji matka potfiebovala, aby jí pomáhala
o‰etfiovat nemocného bratra, ale stejnû by byl rád vûdûl, jest-
li se ta historka nûjak nedonesla aÏ k ní. V‰iml si, Ïe Louisa
i její matka daleko peãlivûji veãer zamykají dvefie do chaty,
a jemu fiekly, aby v pfiípadû, Ïe se pfii návratu z Pemberley
opozdí, jim dal signál tím, Ïe zaklepe tfiikrát hlasitû a tfii-
krát ti‰e, neÏ vsune klíã do zámku. 

Tradovalo se, Ïe chata pfiiná‰í sv˘m obyvatelÛm smÛlu,
ale Bidwellovy potkalo ne‰tûstí aÏ v posledních letech. Tak
jasnû, jako kdyby to bylo vãera, si vzpomínal na svÛj smu-
tek, kdyÏ naposledy svlékl impozantní livrej hlavního
koãího pana Darcyho z Pemberley a musel se rozlouãit se
sv˘mi milovan˘mi koÀmi. A ke v‰emu se cel˘ poslední rok
musel dívat, jak pomalu a v bolestech umírá jeho jedin˘ syn,
jeho nadûje pro budoucnost.

Jako kdyby toho nebylo dost, starosti jim navíc pÛsobila
jeho star‰í dcera, dítû, o nûmÏ by si to ani on, ani jeho man-
Ïelka nikdy nemysleli. Sarah se vÏdycky v‰echno dafiilo.
Provdala se za syna majitele hostince U Královského erbu
v Lambtonu, ambiciózního mladého muÏe, kter˘ se pfie-
stûhoval do Birminghamu, kde si mohl díky dûdictví po
dûdovi otevfiít hokynáfiství. Obchod prosperoval, ale Sarah
ãím dál víc trpûla pfiepracovaností a depresí. Ve ãtvrtém roce
manÏelství ãekala uÏ ãtvrté dítû a nápor práce v obchodû
spojen˘ s matefistvím ji pfiimûl, Ïe napsala sestfie Louise zou-
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fal˘ dopis s Ïádostí o pomoc. Îena Bidwellovi dopis poda-
la beze slov, ale dobfie vûdûl, Ïe jí, stejnû jako jemu, je líto,
Ïe jejich rozumná, veselá, dobrosrdeãná Sarah takhle do-
padla. KdyÏ si dopis pfieãetl, vrátil jí ho a fiekl jenom:
„Willovi bude Louisa velmi chybût. VÏdycky si byli tak blíz-
cí. A mÛÏe‰ ty ji vÛbec postrádat?“

„Budu muset. Sarah by byla nenapsala, kdyby nebyla
zoufalá. To by se na‰í dcefii nepodobalo.“

Louisa tedy strávila pût mûsícÛ pfied narozením dítûte
v Birminghamu, aby pomáhala sestfie peãovat o ostatní tfii
dûti, a zÛstala tam pak je‰tû dal‰í tfii mûsíce, neÏ se Sarah
zotavila. Nedávno se vrátila domÛ a pfiivezla s sebou dítû,
Georgieho, aby ulevila sestfie a aby chlapce ukázala matce
a otci, a také Willovi, neÏ zemfie. Bidwellovi se toto uspo-
fiádání od samého zaãátku nelíbilo. Svého nového vnuka
vidûl stejnû rád jako jeho Ïena, ale dÛm, kde se peãuje o umí-
rajícího muÏe, nepovaÏoval za vhodné místo pro malé dítû.
Will byl pfiíli‰ tûÏce nemocn˘, neÏ aby se o dítû zajímal,
a dûtsk˘ pláã ho v noci ru‰il a znepokojoval. Navíc Bidwell
vidûl, Ïe ani Louisa není spokojená. Byla nervózní a na-
vzdory podzimnímu chladu se radûji procházela v lese
s dítûtem v náruãí, neÏ aby byla doma s matkou a Willem.
Nebyla ani doma, a vypadalo to témûfi, jako by to bylo zá-
mûrnû, kdyÏ na jednu ze sv˘ch ãetn˘ch náv‰tûv k Willovi
pfii‰el faráfi, postar‰í, uãen˘ reverend Percival Oliphant, coÏ
bylo zvlá‰tní, protoÏe faráfi se o Louisu od dûtství zajímal,
pÛjãoval jí knihy a nabídl jí, Ïe se mÛÏe pfiipojit k malé sku-
pinû ÏákÛ, které soukromû vyuãoval latinû. Bidwell tenkrát
jeho nabídku odmítl – jenom by to Louise nasadilo brouky
do hlavy –, nicménû, nabídka tu byla. Je samozfiejmé, Ïe
dûvãe je ãastûji nervózní a plné obav, kdyÏ se blíÏí svatba, ale
teì, co je Louisa doma, proã uÏ k nim nechodí Joseph Bil-
lings tak ãasto jako dfiív? Skoro se s ním nevidûli. UvaÏoval,
jestli pfii péãi o dítû si Louisa a Joseph neuvûdomili odpo-
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vûdnost a rizika manÏelství a jestli nechtûjí svatbu je‰tû jed-
nou zváÏit. Joseph byl ambiciózní a seriózní mlad˘ muÏ,
a i kdyÏ si nûktefií lidé mysleli, Ïe ve vûku tfiiceti ãtyfi let je
pro Louisu star˘, vÏdycky se zdálo, Ïe Louisa ho má ráda.
Oba mûli slíbené místo na Highmartenu, coÏ bylo pouh˘ch
osmnáct mil od Pemberley, a mûli se tak stát souãástí za-
vedené domácnosti, které vládla shovívavá paní domu
a velkorys˘ pán. âekala je zaji‰tûná budoucnost a r˘soval
se pfied nimi pfiedvídateln˘, bezpeãn˘ a fiádn˘ Ïivot. KdyÏ
má tohle v‰echno pfied sebou, naã by mladé Ïenû bylo, kdy-
by se uãila latinû?

Tfieba se v‰echno urovná, aÏ se Georgie vrátí k matce.
Louisa s ním mûla odjet nazítfií a bylo to zafiízeno tak, Ïe
koãárem pojedou k hostinci U Královského erbu v Lambto-
nu a odtud dostavníkem do Birminghamu, kde na nû bude
ãekat manÏel Sarah, Michael Simpkins, a odveze je domÛ
svou bryãkou. Louisa se tent˘Ï den vrátí dostavníkem na
Pemberley. Pro jeho Ïenu a Willa bude situace jednodu‰‰í,
aÏ se dítû vrátí k matce, ale tu‰il, Ïe aÏ v nedûli, jakmile po-
mÛÏe dát Pemberley do pofiádku po plese, pfiijde domÛ,
bude mu pfiipadat divné, kdyÏ neuvidí, jak se k nûmu na
uvítanou napfiahují Georgieho buclaté ruãiãky. 

Tyto nepokojné my‰lenky mu sice nebránily v práci, ale
témûfi aniÏ si to uvûdomoval, pracoval pomaleji a poprvé
si dovolil zapochybovat, zda ãi‰tûní v‰eho stfiíbra uÏ není
pro nûj pfiíli‰ vyãerpávající a zda na to je‰tû staãí sám. To
by ov‰em pociÈoval jako poniÏující poráÏku. Odhodlanû si
k sobû pfiitáhl poslední svícen, vzal si ãerstv˘ hadr na le‰-
tûní, pohodlnû se usadil na Ïidli a opût se sklonil k práci. 
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Kapitola 5

Pánové nenechali dámy v hudebním pokoji dlouho samot-
né, a kdyÏ se spoleãnost pohodlnû uvelebila na pohovce
a v kfieslech, atmosféra se ponûkud uvolnila. Darcy otevfiel
piano a rozsvítil svíce na nástroji. Jakmile se v‰ichni usadi-
li, obrátil se Darcy na Georgianu a formálnû, témûfi jako by
byla hostem, fiekl, Ïe by v‰echny potû‰ila, kdyby jim zahrá-
la a zazpívala. Georgiana vstala, krátce pohlédla na Alves-
tona a ten ji následoval k pianu. Otoãila se ke spoleãnosti
a pravila: „JelikoÏ tu máme tenora, myslela jsem si, Ïe by
bylo hezké, kdybychom zazpívali nûjaká dueta.“

„Ano!“ nad‰enû zvolal Bingley. „To je v˘born˘ nápad.
Rádi si vás oba poslechneme. Minul˘ t˘den jsme se s Jane
pokou‰eli zpívat dueta, Ïe, lásko? Ale nebudu vám navr-
hovat, abychom si ten experiment dnes veãer zopakovali.
Byla to katastrofa, Ïe, Jane?“

Jeho Ïena se zasmála. „Ale ne, vy jste si vedl velmi dob-
fie. Ale já jsem bohuÏel od té doby, co se narodil Charles
Edward, zanedbávala cviãení. Nehodláme se se sv˘m hu-
debním snaÏením vnucovat pfiátelÛm, kdyÏ tu máme sleãnu
Georgianu, které se coby hudebnici nikdy nemÛÏeme vy-
rovnat.“

Elizabeth se pokou‰ela oddat se hudbû, ale oãima i my‰-
lenkami stále sledovala dvojici u piana. Po prvních dvou
písních byli poÏádáni o dal‰í, a nastala pfiestávka, kdyÏ Geor-
giana vzala do ruky nové noty a ukazovala je Alvestonovi.
Ten obracel stránky a zfiejmû ji upozorÀoval na pasáÏe, kte-
ré by pro nûj mohly b˘t obtíÏné, nebo kde si nebyl jist, jak
vyslovovat italsk˘ text. Georgiana k nûmu vzhlédla a pra-
vou rukou zahrála nûkolik taktÛ a Alveston se souhlasnû
usmál. Zdálo se, Ïe si ani jeden z nich neuvûdomuje pfií-
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tomnost ãekajících posluchaãÛ. Byl to velice intimní mo-
ment, kter˘ je uzavíral do jejich soukromého svûta, ale
zároveÀ je nechal zapomenout na vlastní osobu a spojoval
je ve sdílené lásce k hudbû. Pozorujíc ve svûtle svící jejich
zaujaté tváfie, jejich úsmûv, kdyÏ byl problém vyfie‰en
a Georgiana se jala hrát, Elizabeth cítila, Ïe to, co vidí, není
prchavá pfiitaÏlivost navozená fyzickou blízkostí ani spo-
leãn˘m proÏíváním hudby. Byla pfiesvûdãená, Ïe jsou za-
milovaní nebo na pokraji zamilovanosti, onoho okouzlení
ze vzájemného objevování, oãekávání a nadûjí. 

Elizabeth takové okouzlení nikdy nepoznala. Stále ji je‰-
tû udivovalo, Ïe mezi Darcyho první uráÏlivou nabídkou
k sÀatku a jeho druhou kajícnou a úspû‰nou Ïádostí o lás-
ku, spolu o samotû strávili jen necelou pÛlhodinu: tenkrát,
kdyÏ s Gardinerov˘mi nav‰tívila Pemberley a Darcy se ne-
oãekávanû vrátil a doprovodil ji na cestû parkem, a pak
následující den, kdyÏ na koni pfiijel do lambtonského hos-
tince, kde bydleli, a na‰el ji v slzách nad dopisem, v nûmÏ
jí Jane psala o Lydiinû útûku z domova. Bûhem nûkolika
minut spû‰nû odjel a ona si myslela, Ïe uÏ ho nikdy neuvi-
dí. Kdyby to byl román, dokázal by byÈ i nejgeniálnûj‰í
spisovatel napsat ten pfiíbûh tak, aby ãtenáfi uvûfiil, Ïe tak
krátká chvíle staãila k tomu, aby byla potlaãena p˘cha a pfie-
konán pfiedsudek? Ani pozdûji, kdyÏ se Darcy a Bingley
vrátili na Netherfield a Darcy se stal jejím oficiálním Ïeni-
chem, nebyla doba zásnub zdaleka obdobím radosti. Ve
skuteãnosti to pro ni bylo jedno z nejúzkostnûj‰ích a nej-
trapnûj‰ích období v Ïivotû, coÏ bylo zpÛsobeno tím, Ïe se
neustále snaÏila odvracet jeho pozornost od matãin˘ch ha-
lasn˘ch a extravagantních gratulací, jeÏ vyznívaly témûfi
jako podûkování za jeho nesmírnou blahosklonnost, kterou
projevil tím, Ïe poÏádal o ruku její dcery. Jane ani Bingley
tím tolik netrpûli. Dobrosrdeãn˘ a po u‰i zamilovan˘ Bing-
ley buì nevnímal, nebo toleroval omezenost své budoucí

57

P.  D .  J A M E S OVÁ S M RT  P ¤ I C H Á Z Í  D O  P E M B E R L E Y

Smrt pfiichází do - zlom  11.11.2013  11.15  Stránka 57



tchynû. A co ona sama? Byla by se provdala za Darcyho,
kdyby byl chud˘m kaplanem ãi zaãínajícím advokátem?
Bylo tûÏké pfiedstavit si pana Fitzwilliama Darcyho v nû-
které z tûchto rolí, ale bylo by ãestné, aby si na tuto otázku
odpovûdûla. Elizabeth si dobfie uvûdomovala, Ïe není stvo-
fiena pro smutné zápolení s chudobou. 

Vítr stále sílil a doprovázel dvojhlas˘ zpûv skuãením a vy-
tím v komínû a pfieru‰ovan˘mi vzplanutími ohnû, takÏe se
venkovní vfiava zdála b˘t discantem ke kráse dvou prolí-
najících se hlasÛ a pfiíhodn˘m doprovodem k zmatku v její
vlastní mysli. Siln˘ vítr jí nikdy dfiív nevadil a ráda sedûla
doma v bezpeãí a pohodlí, kdyÏ fiádil v pemberleysk˘ch le-
sích, aniÏ tam zpÛsobil nûjakou ‰kodu. Ale nyní jí pfiipadal
jako pusto‰ivá síla vyhledávající kaÏd˘ komín, kaÏdou sku-
linu, aby pronikla dovnitfi. Nemûla dar pfiedstavivosti
a snaÏila se morbidní vidiny zapla‰it, ale pfiesto se jí zmoc-
nila emoce, jakou nikdy dfiív nepoznala. Pomyslela si:
Îijeme tu na prahu nového století, my, obãané nejcivilizovanûj‰í
zemû v Evropû, obklopeni v˘dobytky na‰eho tradiãního fiemeslné-
ho umu, umûleck˘mi pfiedmûty a knihami, jeÏ tvofií pátefi na‰í
literatury, zatímco kolem nás je zcela jin˘ svût, pfied nímÏ nás
spolehlivû chrání na‰e bohatství, vzdûlání a stará privilegia, svût,
v nûmÏ vládne stejnû nelítostná a niãivá krutost jako ve zvífiecí fií‰i.
Nelze vylouãit, Ïe ani ti nej‰Èastnûj‰í z nás ho nebudou moci na-
vÏdycky ignorovat a drÏet si od nûj odstup.

SnaÏila se znovu nalézt klid v souznûní dvou hlasÛ, ale
byla ráda, kdyÏ hudba skonãila a nastal ãas zazvonit a ne-
chat pfiinést ãaj. 

âaj pfiinesl Billings, jeden z komorníkÛ. Vûdûla, Ïe má
na jafie opustit Pemberley a Ïe má, pÛjde-li v‰e dobfie, za-
ujmout místo majordoma Bingleyov˘ch, aÏ star˘ pán odejde
na odpoãinek. Pro Billingse to znamenalo pov˘‰ení jak co do
v˘znamu, tak co do postavení, které bylo o to vítanûj‰í, Ïe
se o pfiedminul˘ch Velikonocích zasnoubil s dcerou Tho-
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