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Slečně Cassandře Austenové
Madam,
povzbuzena vřelou oddaností, s níž jste bděla nad
Krásnou Cassandrou a Dějinami Anglie, jež si díky
Vaší štědré podpoře získaly místo v každé knihovně
Spojeného království a dostalo se jim již šedesáti vydání, opovažuji se žádat, abyste vynaložila stejné úsilí i ve
prospěch mého následujícího románu. Je to dílo, jež, jak
si pokorně troufám tvrdit, oplývá větší uměleckou hodnotou než všechny romány, jež byly dosud publikovány,
či kterékoli jiné dílo, jež kdy v budoucnu spatří světlo
světa. Nemohu Vám ovšem zaručit, že tento román nepřekonají další díla, jež vzejdou z pera Vaší nesmírně
vděčné, uctivé služebnice.
Autorka
Steventon, srpen 1792
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C

atharine potkalo to neštěstí, že – stejně jako mnohé hrdinky před ní – ztratila rodiče, když byla
ještě velmi malá, a vyrostla v péči své neprovdané tety.
A ta, ačkoli ke Catharine cítila vřelou lásku, dohlížela
na její chování s tak ostříží přísností, až měli mnozí
lidé velké pochybnosti - a Catharine na tom nebyla
jinak - zda ji má teta vlastně ráda. Její úzkostlivě střežící obezřetnost Catharine častokrát připravila o skutečné potěšení, když byla tu a tam donucena vzdát se
plesu, neboť se tam měl objevit nějaký důstojník. Jindy zas musela dát v tanci přednost tomu, koho jí teta
představila, a ne si sama vybírat. Byla však od přírody
veselé povahy a jen tak něco ji nerozházelo. Měla obrovskou zásobu životní energie a dobré nálady, kterou
mohla pokazit pouze nějaká velmi závažná mrzutost.
Mimo těchto prostředků proti každé rozmrzelosti,
které jí byly zdrojem útěchy, znala ještě jeden lék, jenž
jí přinášel neustálou úlevu ve všech jejích neštěstích.
Byl to stinný altánek, plod její vlastní práce, při které jí v dětství pomáhaly jisté dvě mladé společnice, jež
bydlely ve stejné vesnici. K tomuto altánku, k němuž
ústila velmi pěkná a odlehlá pěšina v zahradě její tety,
směřovaly Catharininy kroky pokaždé, když ji něco
rozrušilo. Altánek působil na její smysly magickým
kouzlem, které nepřetržitě těšilo její mysl a upokojovalo její náladu. Je možné, že samota a rozjímání by
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na její city působily úplně stejně, kdyby byla odpočívala ve své ložnici. Ovšem tento zvyk natolik posílil
Catharininu představu o výjimečnosti tohoto místa,
že jí nic takového nikdy nepřišlo na mysl. Byla totiž
pevně přesvědčena, že pouze její altánek ji dovede dát
zase do pořádku. Měla živou představivost a ve svých
přátelstvích, stejně jako v celém způsobu svého smýšlení, prožívala všechno velmi intenzivně.
Tento milovaný altánek vystavěla společně se dvěma milými děvčaty, ke kterým od nejútlejšího věku
cítila velmi něžnou náklonnost. Byly to dcery duchovního správce farnosti, s jehož rodinou se po dobu, kdy
v místě setrvávali, její teta velice důvěrně přátelila.
A přestože byla děvčátka po většinu roku odloučena kvůli odlišnému způsobu svého vzdělávání, byla
během prázdnin slečen Wynneových neustále spolu.
V těch dnech šťastného dětství, na které teď Kitty, jak
se Catharine také říkalo, tak často vzpomínala, byl postaven tento altánek. A jelikož teď byla Kitty od svých
drahých přítelkyň odloučena už možná navždy, vzbuzoval v ní altánek více než kterékoli jiné místo láskyplné a melancholické vzpomínky. Připomínal jí čas,
který společně prožily a který byl díky jejich společnosti tak příjemný.
Myšlenky, které Kitty v altánku napadaly, byly tak
smutné, a přesto tak uklidňující! Už to byly dva roky,
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co pan Wynne zemřel. Jeho rodina se pak rozlétla do
všech stran, jelikož ji otcova smrt zanechala ve velké
bídě. Zůstali naprosto odkázáni na pomoc jakýchsi příbuzných, které nebylo vůbec snadné přesvědčit,
aby k jejich podpoře jakkoli přispěli, ačkoli byli velmi
zámožní a byli s jejich rodinou blízce spřízněni. Paní
Wynneová tomu naštěstí unikla. Byla jejich strádání
ušetřena, neboť ji postihla bolestivá nemoc a ona zemřela jen několik měsíců před smrtí svého manžela.
Nejstarší dcera byla po otcově smrti donucena přijmout nabídku jednoho ze svých bratranců, který jí
slíbil, že jí zaplatí cestu do Východní Indie. A přestože
se jí tato nabídka vůbec nezamlouvala, musela kývnout na jedinou možnost, jak se zaopatřit, kterou jí
nabídli. A přesto to bylo něco, co se tolik příčilo všem
jejím představám o tom, co je správné, něco, co tak
kontrastovalo s jejími touhami, co se tolik protivilo
jejím citům, že by před plavbou do Indie byla málem
dala přednost otroctví, kdyby jí dal někdo na výběr.
Její půvab jí zajistil manžela, hned jakmile doplula do Bengálska, a teď už byla provdána téměř dvanáct měsíců. Přestože žila v přepychu, byla nešťastná. Za manžela měla muže hrubých způsobů, ačkoli
jeho povaha byla, připusťme, ucházející. Od té doby,
co se provdala, dostala Kitty od své přítelkyně zprávu jen dvakrát. Její dopisy byly ovšem vždy neuspo— 9 —
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kojivé. A ačkoli otevřeně nepřiznala své pocity, každý
řádek prozrazoval, že je nešťastná. V ničem, o čem se
v dopisech zmiňovala, nenacházela zalíbení. Těšily ji
pouze ony kratochvíle, které spolu sdílely a které se už
nemohly vrátit. Zdálo se, že před sebou nevidí žádnou
radost, že ji těší jen myšlenka na to, že by se mohla
vrátit zpátky do Anglie.
Její sestru si k sobě vzala jiná příbuzná, zámožná
vdova lady Halifaxová, aby dělala společnici jejím
dcerám. Odjela s její rodinou do Skotska asi v té době,
kdy Cecilia odplula z Anglie. Od Mary tak mohla Kitty
dostávat zprávy častěji. Její dopisy jí ovšem sotva přinášely více útěchy, byť životní situace jejich pisatelky
vskutku nezračila tu beznaděj nářků, jaká potkala její
sestru. Nebyla provdána, a mohla tudíž ještě doufat,
že v jejím životě nastane změna. Byla však momentálně v situaci, kdy se ocitla bez jakékoli bezprostřední
naděje na záchranu. Žila v rodině, kde, přestože to
všechno byli její příbuzní, neměla žádného přítele.
Psala tedy většinou ve sklíčené náladě, k níž velkou
měrou přispívalo i její odloučení od sestry a sestřino
manželství.
Jelikož byla Kitty takto odtržena od dvou bytostí,
které měla na světě nejraději, a jelikož jí byly Cecilia
a Mary tím dražší, že je ztratila, dvojnásob opatrovala
všechno, co je připomínalo. Keře, které zasadily, a dár— 10 —

ky, které jí věnovaly na památku, pro ni byly svaté.
Chetwyndskou farnost a farní budovy teď spravoval
pan Dudley. Jeho rodina, na rozdíl od Wynneových,
působila paní Percivalové a její neteři Kitty pouze mrzutosti a potíže. Pan Dudley, mladší syn jedné velmi
vznešené rodiny, která proslula více svou pýchou než
svým bohatstvím, houževnatě trval na své důstojnosti
a úzkostlivě střežil svá práva. Neustále se hádal – když
ne se samotnou paní Percivalovou, tak s jejím správcem a nájemci půdy ohledně platby desátků. Přel se
i s vlastními sousedy kvůli váženosti a okázalosti, jež
si vynucoval.
Jeho manželka, nevalně vzdělaná žena, která pocházela ze starobylé rodiny, byla na svou rodinu pyšná, aniž by vlastně pořádně věděla proč. A zrovna tak
jako její manžel se chovala povýšeně a byla hašteřivá.
Jejich jediná dcera zdědila nevzdělanost, nestoudnost
a pýchu svých rodičů. Pro svůj půvab, kvůli němuž
byla bezdůvodně marnivá, ji rodiče považovali za
neodolatelné stvoření. Vzhlíželi k ní jako k někomu,
kdo svým budoucím skvělým sňatkem vrátí rodině
důstojnost, kterou jejich zchudlá životní situace a skutečnost, že byl pan Dudley nucen řídit se pokyny pro
venkovskou farnost, tak výrazně oslabila.
Percivalovými opovrhovali jako lidmi z podřadné
rodiny, a současně jim záviděli, jelikož byli bohatí.
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Žárlili na to, že požívali větší váženosti, než oni sami.
A zatímco předstírali, že je považují za bezvýznamné,
ustavičně se snažili pošpinit je v mínění sousedů tím,
že o nich šířili pohoršlivé a zlomyslné zvěsti. Taková
rodina tedy nemohla přinést Kitty, která ztratila rodinu Wynneových, žádnou útěchu. Nedalo se ani čekat,
že by Kitty zaplnila jejich společností osamělé hodiny,
které jí byly tu a tam silně proti mysli a které se u někoho, kdo žije tak samotářským životem, občas objevují, není-li k mání žádný společník.
Její teta ji zahrnovala láskou víc, než by měla, a mrzelo ji, když viděla, že je Kitty tak často bez nálady.
Přesto však žila v jakési trvalé obavě, že by se její neteř
mohla nerozumně vdát, kdyby se jí dostalo příležitosti, a byla velmi nespokojena s jejím chováním, když ji
viděla s mladými muži. Měla sice otevřenou povahu
a pro dobro své neteře by si přála, aby bylo jejich sousedství větší a aby si zvykla více chodit do společnosti,
ale když si uvědomila, že téměř v každé rodině v sousedství jsou mladí muži, vždy od svých plánů ustoupila.
Stejné obavy, které bránily paní Percivalové v tom,
aby více vyhledávala společnost svých sousedů, ji
vedly také k tomu, že se vyhýbala svým příbuzným.
Nezvala je k sobě na návštěvu, ať už se v jejím domě
chtěli zdržet jakkoli dlouhou dobu.
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Neustále ji proto obtěžoval každoroční pokus jednoho vzdáleného příbuzného, který ji chtěl v Chetwyndu navštívit – v jeho rodině byl totiž jistý mladý muž,
o kterém se jí doneslo, že má mnoho charakterových
vlastností, jež ji značně znepokojovaly. Jelikož však byl
tento syn momentálně na cestách a Kitty neustále žadonila, nechala se paní Percivalová tentokrát snadno
přesvědčit. Byla si totiž vědoma, že časté prosby svých
přítel, aby je ve svém domě přijala, odmítala s příliš
malou obřadností. Mimo to si sama skutečně přála vidět se s nimi, a tak s velkou vážností vyjádřila souhlas
s návštěvou, kterou ji měli poctít v létě.

Pan a paní Stanleyovi tedy přijedou! Catharine teď
měla něco, na co se mohla těšit, něco, od čeho mohla
očekávat, že z ní sejme břemeno monotónnosti neustálých důvěrných rozmluv, které se svou tetou vedla. Udělalo jí to takovou radost a tak jí to pozvedlo
náladu, že po tři nebo čtyři dny, které jejich příjezdu
bezprostředně předcházely, neměla u ničeho stání.
Paní Percivalová jí to zazlívala a často si posteskla, že
jí v tom, co dělá, chybí stálost a vytrvalost, což nebylo zápalu Kittyina temperamentu nijak příjemné. Stálost a vytrvalost jsou ostatně vlastnosti, se kterými se
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u mladého člověka setkáte jen zřídkakdy. Rovněž fádnost rozmluv její tety a skutečnost, že k sobě Kitty neměla žádného příjemného společníka, značně zvýšily
její touhu zabývat se něčím jiným než doposud. Zjistila totiž, že v tetině salónku pro hosty bývá mnohem
dříve unavena čtením, prací či kreslením, než když seděla ve svém altánku, kam s ní teta ze strachu z vlhka
nikdy nechodila.
Jelikož se paní Percivalová pyšnila tím, že se v její
rodině všechno dělalo s pečlivou náležitostí a pořádkumilovností, a jelikož nenalézala žádné ušlechtilejší
uspokojení než vědomí, že je její dům vždy v naprostém pořádku, nebylo pro uvítání hostů zapotřebí
mnoho příprav. Byla totiž dost bohatá a mohla si dovolit dostatek služebnictva. Konečně nastal tak dlouho
očekávaný den jejich příjezdu. Rachot kočáru s čtyřspřežím, jak přijížděl po obloukovité příjezdové cestě, připadal Catharine mnohem zajímavější než tóny
italské opery, jež bývají pro většinu hrdinek přímo rajskou hudbou.
Pan a paní Stanleyovi byli lidé velkého jmění
a ušlechtilých způsobů. Pan Stanley byl poslancem
Dolní sněmovny a jeho rodina byla tudíž nucena trávit polovinu roku v Londýně, což jim nebylo nijak
nepříjemné. V Londýně byli slečně Stanleyové k dispozici nejlepší učitelé. Její vzdělávání bylo započato
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v době, kdy jí bylo šest let, a trvalo až do minulého
jara. Celkem bylo nabývání jejích znalostí věnováno
dvanáct let a ona teď měla stavět na odiv všechny své
schopnosti, jež získala jen proto, aby byly za několik
málo let zcela opomíjeny.
Slečna Stanleyová byla poměrně hezká, elegantní
mladá dáma, jíž nechybělo přirozené nadání. Ovšem
léta, která měla být věnována osvojování si užitečných znalostí a zdokonalování mentálních schopností, byla všechna strávena výukou kreslení, italštiny
a hudby, tedy především hudby. A ona teď prokázala,
že vedle těchto dovedností oplývá ještě chápáním,
jež nebylo zdokonaleno čtením knih, a smýšlením,
jež zcela postrádá jak vkus, tak soudnost. Její duševní rozpoložení bylo svou podstatou dobré, nedovedla však snášet zklamání, ani nebyla schopna vzdát
se vlastních zálib ve prospěch štěstí svých bližních.
Všechny její myšlenky směřovaly k eleganci jejího
vzhledu, módnímu stylu jejích šatů a k obdivu, který
podle ní měly vzbuzovat. Tvářila se, že miluje knihy, aniž by je četla. Byla temperamentní, postrádala však duchaplnost. Obyčejně byla v dobré náladě,
žádnými ctnostmi však nevynikala. To byla Camilla
Stanleyová.
Catharine byla předpojatá kvůli Camillinu zevnějšku. Žila však v odloučenosti, a tak byla hotova oblíbit
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si kohokoli, přestože by se její rozum a soudnost jinak s ledasčím nespokojily. Když slečnu Stanleyovou
spatřila, byla téměř přesvědčena, že to bude ta pravá
společnice, jakou hledá, a že jí do určité míry nahradí ztrátu Cecilie a Mary Wynneových. A tak se tedy
na Camillu upnula hned od prvního dne, co přijela.
A jelikož byly jedinými mladými dámami v domě,
táhlo je to přirozeně k tomu, aby se od sebe nehnuly na krok. Kitty byla sama velkou čtenářkou, třebaže
nečetla zrovna rozsáhlé naučné svazky. Cítila se proto
velmi potěšena, když zjistila, že má slečna Stanleyová
knihy ráda zrovna tak. Catharine byla celá nedočkavá a už už chtěla zjistit, zda mají na knihy podobný
názor. Velmi záhy proto počala svou novou známou
zpovídat. Ačkoli však byla sama sečtělá v moderních
dějinách, raději se nejprve rozhodla mluvit o knihách
lehčího charakteru, o knihách, které všichni četli a obdivovali.
„Patrně jste četla romány paní Charlotty Smithové?“ tázala se Catharine své společnice.
„Jeminkote! Ovšem,“ odpověděla slečna Stanleyová, „a jsem z nich opravdu nadšená – jsou to ty nejrozkošnější příběhy na světě.“
„A které z nich se Vám líbily nejvíce?“
„Jeminkote! Myslím, že je nelze srovnávat – Emmeline je o tolik lepší než všechny ostatní.“
— 16 —

„Mnoho lidí je toho názoru, toho jsem si vědoma. Mně
se ovšem nezdá, že by se jejich umělecké hodnoty zase tolik lišily. Domníváte se, že Emmeline je lépe napsána?“
„Jeminkote! O tomhle nic nevím – je prostě lepší ve
všem. Krom toho, Ethelinde je strašně dlouhá.“
„Mám za to, že tohle namítá spousta lidí,“ odvětila
Kitty. „Co se však mne týče, pokud je kniha dobře napsána, vždy mi připadá příliš krátká.“
„To mně také! Až na to, že mne přestane bavit, ještě
než ji stačím dočíst.“ „Cožpak Vám nepřipadal příběh
o Ethelinde velmi zajímavý? A ty popisy jezera Grasmere, cožpak nejsou překrásné?“
„Jeminkote! Všechno jsem to přehlédla, strašně
jsem totiž pospíchala, abych už byla na konci a věděla, jak to dopadne.“ Vzápětí nenuceně přešla k dalšímu tématu: „Letos na podzim se chystáme k Jezerům,
jsem radostí celá bez sebe! Sir Henry Devereux slíbil,
že pojede s námi, takže to bude velice příjemný zážitek, jak jistě chápete.“
„To nepochybně bude. Domnívám se však, že je
škoda, že si sir Henry neušetřil své schopnosti zavděčit se na příležitost, kdy by mohly být více žádoucí.
Nicméně vám docela závidím to potěšení, které vám
takové plány skýtají.“
„Jeminkote! Mám takovou radost, jen když na to
pomyslím! Nedokážu vlastně myslet na nic jiného.
— 17 —
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Ujišťuji vás, že poslední měsíc nedělám nic jiného,
než spřádám plány, jaké šaty bych si měla vzít s sebou. A nakonec jsem se přece jen rozhodla, že si jich
mimo cestovního kabátku vezmu jen opravdu velmi
málo. A to také radím i vám, kdykoli někam pojedete.
Chci totiž mít pro případ, že bychom cestou narazili
na nějaké dostihy anebo se zastavili v Matlocku či ve
Scarborough, něco na sebe speciálně pro danou příležitost.“
„Máte tedy v plánu zavítat do Yorkshiru?“
„Myslím, že ne – vskutku nevím vůbec nic o tom,
kudy pojedeme – takovými věcmi se nikdy nezatěžuji. Vím jen to, že z Derbyshiru máme jet do Matlocku a Scarborough. Do kterého města však pojedeme
dříve, to ani nevím, ani po tom nepátrám. Doufám,
že ve Scarborough potkám jedny přátele – Augusta mi
ve svém posledním dopise psala, že sir Peter mluvil
o tom, že se tam chystají. Je to ovšem, jak víte, strašně
nejisté. Sira Petera nemohu vystát, je opravdu hrozný!“
„Skutečně je tak hrozný?“ podivovala se Kitty, jelikož nevěděla, co jiného jí na to říci.
„Jeminkote! Je vážně příšerný!“ Na tomto místě
byl jejich rozhovor přerušen a Kitty byla ponechána v nepříjemné nejistotě, jakou že to má sir Peter
vlastně povahu. Od slečny Stanleyové se dozvěděla
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pouze to, že je hrozný a příšerný, ale proč a v čem
konkrétně, mělo prozatím zůstat tajemstvím. Stěží
byla schopna přijít na to, co si má o své nové známé
myslet. Připadalo jí, že co se zeměpisu Anglie týče, je
nevzdělaná až hanba, pokud jí tedy dobře rozuměla.
Stejně na tom byl i její vkus a vědomosti.
Kitty nechtěla činit ukvapená rozhodnutí a jakkoli
slečně Stanleyové křivdit; zároveň si však přála nalézt
v ní ztracenou spřízněnou duši. Řekla si tedy, že se na
nějakou dobu zdrží jakéhokoli úsudku. Po večeři se
rozhovor stočil na to, co je nového ve světě politiky.
Paní Percivalová byla pevně přesvědčena, že celé lidské pokolení je čím dál zvrhlejší. Nechala se slyšet, že
pokud jde o ni, má za to, že všechno spěje k zániku
a že všechen pořádek ze světa vymizel. Slyšela prý,
že Sněmovna poslanců tu a tam rozpustí jednání až
někdy v pět hodin ráno. Zkaženost mravů prý nikdy
předtím nebyla tak všeobecně rozšířená. Na závěr
svého kázání vyjádřila přání, že se dočká toho, že budou znovu nastoleny způsoby, jaké měli lidé za vlády
královny Alžběty.
„Doufám jen, madam,“ odporovala jí neteř, „že
s těmi počestnými časy nemíníte znovu nastolit také
královnu Alžbětu.“
„Královna Alžběta,“ promluvila paní Stanleyová,
jež si nikdy netroufala podotknout o historii cokoli,
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co nebylo podloženo fakty, „se dožila úctyhodného
věku a byla to velmi chytrá žena.“
„To máte jistě pravdu, madam,“ přikyvovala Kitty. „Ani jednu z jejích uvedených vlastností však
nepovažuji za chvályhodnou a ani zdaleka mi nestačí
k tomu, abych si přála její návrat. Kdyby totiž měla
opět usednout na trůn se stejnými schopnostmi
a stejně ,rozumnými‘ politickými principy, mohlo by
se stát, že natropí stejnou spoušť a bude vládnout tak
dlouho jako posledně.“ Potom se Catharine obrátila ke
Camille, která už nějakou dobu seděla tiše jako pěna,
a dodala: „Co si o královně Alžbětě myslíte vy, slečno
Stanleyová? Doufám, že se jí nehodláte zastávat.“
„Jeminkote!“ ulekla se slečna Stanleyová, „politika
je pro mne španělská vesnice. A politické řečnění nemohu ani vystát!“
Kitty sebou při tomto nezdvořilém odmítnutí trhla,
ale nic na to neřekla. O tom, že slečna Stanleyová musí
být neznalá všeho, co není schopna odlišit od politiky,
nebylo nejmenších pochyb. Catharine se odebrala do
svého vlastního pokoje. Nevěděla, co si má o této dívce, kterou poznala teprve nedávno, myslet, a obávala
se, že se vůbec nepodobá Cecilii a Mary. Následujícího rána vstala, aby se v tomto názoru utvrdila, a každý
další den ji v jejím přesvědčení jen posílil. Neshledala v jejím vyjadřování žádnou rozmanitost, nedostala
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z ní žádnou informaci kromě toho, co se právě nosí,
nepobavila ji ničím jiným, než hrou na cembalo… Po
vytrvalém úsilí nalézt v ní to, co si přála, byla Catharine nucena tento pokus vzdát a přiznat si, že to k ničemu nevede.
U Camilly se sice tu a tam objevilo cosi jako humor,
což v Catharine vzbudilo naději, že má snad alespoň
přirozené nadání, ačkoli nebylo nijak zušlechtěno.
Avšak tyto jiskřičky duchaplnosti u ní prosvítaly jen
velmi zřídka a bylo tak těžké je rozeznat, až Catharine
nakonec dospěla k přesvědčení, že jsou to pouze náhodné úkazy. Veškerá zásoba Camilliných vědomostí
byla vyčerpána během několika málo dní. A když od
ní Kitty vyslechla, jak je jejich dům v Londýně prostorný, kdy začínají módní zábavy, kdo jsou proslulé londýnské krásky a kdo nejlepším výrobcem dámských
klobouků, nezbylo Camille nic dalšího, co by Catharine sdělila. Tedy až na charakteristiky povah některých jejích známých, jež pronášela se svou obvyklou
lehkostí a stručností. Pokaždé konstatovala, že daná
osoba je buď to nejkouzelnější stvoření na světě a ona
jej bezhlavě zbožňuje, anebo že je ten člověk hrozný
a příšerný a že ani nestojí za to se s ním setkat.
Catharine velmi toužila získat od slečny Stanleyové
co nejvíc informací ohledně povah jednotlivých členů
rodiny Halifaxových. Usoudila totiž, že s nimi slečna
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Stanleyová nutně musí být obeznámena, neboť to vypadalo, že zná každého, kdo něco znamená. Když tedy
jednoho dne Camilla vyjmenovávala vysoce společensky postavené lidi, k nimž její matka zavítala, chopila
se Catharine příležitosti a otázala se, zda je mezi nimi
rovněž lady Halifaxová.
„Jeminkote! Jsem vám vděčná, že jste mi ji připomenula. Lady Halifaxová je ta nejkouzelnější žena na
světě a jedna z našich nejbližších známých. Mám za
to, že během těch šesti měsíců, které přes rok trávíme v Londýně, neuplyne jediný den, aniž bychom se
v jeho průběhu neviděly. Krom toho si se všemi jejími
děvčaty dopisuji.“
„Chcete tím říci, že to je velmi přátelská rodina?“
vyzvídala Kitty. „Vskutku by měli být milí, když se
s nimi tak často vídáte, jinak si s nimi už určitě nemáte co říci.“
„Jeminkote! To vůbec ne,“ zastávala se jich slečna
Stanleyová, „někdy spolu totiž nemluvíme třeba i celý
měsíc. Občas se stane, že se vidíme jen při veřejných
shromážděních, a tehdy, jak jistě chápete, často nejsme schopny dostat se k sobě dost blízko, abychom
si promluvily. To si pak vždy kývneme na pozdrav
a usmějeme se.“
„Což je jedině dobře. Chtěla jsem se vás ovšem zeptat, zda jste s nimi někdy viděla slečnu Wynneovou.“
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„Vím přesně, koho myslíte – nosí čepec z modrého
sametu. Mnohokráte jsem ji zahlédla na Brook Street,
když jsem byla na plesech u lady Halifaxové – ona totiž během zimy pořádá jeden bál každý měsíc. Pomyslete však jen, jak je od ní chvályhodné, že se o slečnu
Wynneovou stará! Je to totiž velmi vzdálená příbuzná,
která je ke všemu tak chudobná, že, jak mi slečna Halifaxová prozradila, jí její matka musela opatřit i ošacení. Je to ale ostuda, viďte?“
„Že je tak chudá? To tedy vskutku ostuda je, s tak
zámožnými příbuznými, jaké její rodina má.“
„Jeminkote! Chtěla jsem říci, zda vám nepřipadá
skandální, že pan Wynne své děti zanechal v takové nouzi, když vlastně spravoval farnost, z čehož mu
plynuly příjmy, a měl ještě na starosti dvě nebo tři vikářství, a přitom musel obstarávat obživu jen pro čtyři
děti. Co by si asi počal, kdyby těch dětí býval měl deset jako mnozí jiní?“
„Zajistil by jim všem dobré vzdělání a zanechal je
všechny stejně tak chudé.“
„Já si prostě myslím, že ta rodina má obrovské štěstí. Sir George Fitzgibbon, co vám budu povídat, vypravil jejich nejstarší dceru výhradně na své náklady
do Indie, kde je prý báječně provdána a je tou nejšťastnější bytostí na světě. Lady Halifaxová, jak sama
víte, se zase postarala o tu nejmladší a pečuje o ni jako
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o vlastní. Ovšemže s ní nechodí do společnosti – na
druhou stranu na plesech, které milostivá paní pořádá, nikdy nechybí. Nikdo k ní nemůže být laskavější
než lady Halifaxová. Byla by ji vzala vloni do lázní
v Cheltenhamu, kdyby bylo bývalo dost pokojů k pronajmutí. Nemyslím si tedy, že zrovna ona si má na co
stěžovat. Potom tu jsou ti jejich dva synové – jednoho z nich dostal biskup do armády, podle všeho jako
poručíka. A ten druhý, pokud je mi známo, je na tom
moc dobře, neboť mám dojem, že jej někdo posílá na
internátní školu někam ve Walesu. Možná jste je znala, když tu bydleli, ne?“
„Znala jsem je moc dobře, stýkali jsme se zrovna
tak často jako vaše rodina s Halifaxovými v Londýně.
Ovšem jelikož jsme sotva kdy měli potíže dostat se
k sobě dost blízko na to, abychom si pohovořili, málokdy jsme se rozešli pouze s úklonou a úsměvem. Byla
to skutečně velmi sympatická rodina a já jsem přesvědčena, že je jim sotva kdo na světě roven. Zdá se,
že sousedé, které v současné době na faře máme, nám
v porovnání s jejich předchůdci přinášejí jen těžkosti.“
„Jeminkote! To jsou hrozní lidé! Divím se, že je vůbec snesete!“
„A co s nimi, podle vás, máme proboha dělat?“
„Můj bože! Kdybych já byla na vašem místě, zasypávala bych je urážkami po celý den.“
— 24 —

„To také dělám, ale není to k ničemu.“
„No, já tvrdím, že je věčná škoda, že se s jejich přítomností musíte trápit. Kéž by můj otec jednoho dne,
až bude ve sněmovně, předložil návrh, aby jim ty rozumy dostali z hlavy. Jsou tak příšerně namyšlení, a to
všechno jen kvůli své rodině! Troufám si, konec konců, tvrdit, že na té jejich rodině nic zvláštního není.“
„Ovšemže je. Jsem přesvědčena, že mají důvod
pohlížet vysoko pro svůj původ – pokud k tomu má
někdo důvod, jsou to právě oni. On je totiž, jak víte,
bratr lorda Amyatta.“
„Jeminkote! Toho všeho jsem si moc dobře vědoma.
To ovšem v žádném případě neomlouvá jejich hrozné
chování! Vzpomínám si, že jsem vloni na jaře potkala
slečnu Dudleyovou s lady Amyattovou v parku v Ranelaghu. Na hlavě měla tak úděsný čepec, že je mi od
té doby celá jejich rodina protivná. Takže vám připadali Wynneovi sympatičtí?“
„Mluvíte o nich, jako byste o tom pochybovala!
Sympatičtí! Ach, byli pro mne ztělesněním všeho, co
mne mohlo zaujmout a k čemu jsem byla schopna
přilnout. Není v mé moci, abych dostatečně popsala
jejich přednosti, ačkoli si myslím, že je nemožné, aby
je ostatní sami nevycítili. Kvůli nim teď nejsem schopna vydržet v žádné společnosti, s nikým jiným už to
nebude takové!“
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„Ano, úplně stejný pocit mám ze slečen Halifaxových. Abych nezapomněla, zítra musím poslat dopis
Caroline, a nemám potuchy, o čem jí psát. Děvčata
Barlowovy jsou taky takoví drahouškové. Augusta by
ovšem neměla nosit tak tmavé vlasy. Sira Petera nemohu vystát – je to hrozný ničema! Má pakostnici, takže se
ustavičně válí v posteli a je tím všem strašně protivný.“
„Možná že to není nijak zvlášť příjemné ani jemu
samotnému. Ale pokud jde o Wynneovy, skutečně si
myslíte, že mají velké štěstí?“
„Zda si to myslím? Proboha, cožpak si to nemyslí
všichni? Slečna Halifaxová i Caroline a Maria o nich
všechny říkají, že jsou to ty nejšťastnější lidské bytosti na světě. Stejného názoru je i sir George Fitzgibbon
a všichni ostatní.“
„To jest každý, kdo jim sám uložil nějakou povinnost. Avšak nazvala byste štěstím, když je dívka, jež je
obdařena nadáním a citem, poslána ve snaze najít si
manžela do Bengálska, aby se tam provdala za muže,
jehož temperament má možnost posoudit, až když je
jí vlastní úsudek úplně k ničemu? Aby se provdala za
muže, který může být despota nebo blázen či případně obojí? Vždyť jak může vědět, že tomu tak nebude?
To je podle vás štěstí?“
„O ničem takovém nic nevím. Vím jen to, že sir
George byl tak převelice laskav, že ji vybavil na cestu
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a zaplatil jí plavbu lodí, a že by nebyla našla mnoho
lidí, kteří by pro ni udělali to samé.“
„Kéž by nikoho takového nikdy nebyla našla,“ pronesla Kitty s velkým zápalem, „snad by pak byla zůstala v Anglii a byla šťastná.“
„Podívejte, já si nedovedu představit, co je to za
strádání vyrazit na velmi příjemnou cestu se dvěma
nebo třemi děvčaty, která vám dělají společnost, zažít báječnou plavbu do Bengálska či na Barbados či
kde to vlastně má být, a být brzy poté, co doplujete,
provdána za velmi okouzlujícího muže, který je navíc
nesmírně bohatý. Já v tom tedy žádné strádání nevidím.“
„Způsob, jakým onu záležitost líčíte vy,“ zasmála se
Kitty, „se zajisté značně liší od představy, jakou o celé
té věci mám já. Avšak i kdyby to všechno byla pravda, přesto nemůže být pochyb o tom, že zakusila velké
těžkosti. Rozhodně totiž nebylo jisté, že bude mít takové štěstí jak na svou plavbu a své společnice, tak na
svého manžela. Navíc byla nucena podstoupit riziko,
že všechno bude nakonec úplně jinak. Mimo to pro
dívku, která je poněkud křehká, je samotná plavba, jejíž účel je tak všeobecně znám, trestem, k němuž není
nutné přidávat už žádné další obtíže.“
„Já v tom nic tak strašného nevidím. Není prvním
děvčetem, které poslali do Východní Indie, aby si tam
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našla manžela. Já sama bych to rozhodně považovala
za velkou legraci, kdybych byla tak chudá jako ona.“
„Domnívám se, že pak byste uvažovala zcela jinak.
Když nic jiného, doufám, že nebudete alespoň obhajovat životní situaci, v níž se ocitla její sestra! Odkázána, dokonce i co se ošacení týče, na štědrost druhých,
kteří ji samo sebou nelitují, poněvadž ji – podle toho,
jak sama říkáte – považují za někoho, kdo má velké
štěstí.“
„Vy jste tedy vskutku přehnaně náročná, to musím
říci! Lady Halifaxová je báječná žena a jedna z osůbek,
která má tu nejrozkošnější povahu na světě. Jsem si
jistá, že mám spoustu důvodů, abych o ní mluvila jen
v dobrém – jsme jí totiž ohromně zavázáni. Častokráte
mi dělala garde, když byla matka zdravotně indisponována. Vloni na jaře mi zase třikrát půjčila svého vlastního koně, čímž mi prokázala nesmírnou laskavost. Je
to totiž to nejnádhernější zvíře, jaké kdy svět spatřil,
a já jsem jedinou osobou, komu jej kdy lady půjčila.
A pak,“ dodala ještě, „slečny Halifaxovy jsou velmi
okouzlující. Maria je jedno z nejchytřejších děvčat, jaké
kdy svět poznal – maluje olejovými barvami a zahraje
cokoli podle not bez předchozího zkoušení. Slíbila mi,
že mi věnuje jednu ze svých kreseb, ještě než odjedu
z Londýna, jenomže já jsem úplně zapomněla požádat
ji o to. Za jednu její kresbu bych dala cokoli!“
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„Ale cožpak vám to nepřipadalo velmi podivné, že
biskup poslal Charlese Wynnea na moře, když musel
mít daleko lepší možnosti, jak jej zaopatřit? Mohl jej
přece jmenovat do nějaké církevní funkce, což byla
také profese, jež byla Charlesovi nejvíce po chuti. Navíc to bylo povolání, které mu vybral jeho otec. Vím,
že biskup panu Wynneovi mnohokráte slíbil prebendu a výnosy z tohoto církevního úřadu vyplývající.
Poněvadž mu však nikdy nic takového nedal, domnívám se, že bylo jeho povinností postoupit tento slib na
syna.“
„Jistě se domníváte, že se měl biskup v jeho prospěch vzdát svého biskupského stolce. Zdá se, že jste
se rozhodla vidět chyby na všem, co pro Wynneovy
kdy kdo udělal.“
„Inu,“ zakončila jejich rozmluvu Kitty, „na tomhle
se my dvě nikdy neshodneme. Bylo by proto zbytečné
v tomto rozhovoru pokračovat či se o té věci ještě někdy zmiňovat.“
Catharine poté odešla z pokoje, vyběhla z domu
a za okamžik už byla ve svém milovaném altánku, kde
si mohla nerušeně vychutnat všechen svůj láskyplný
hněv na příbuzné Wynneových. Její rozhořčení přitom značně zesílila skutečnost, kterou se dozvěděla
od Camilly, tedy že se o nich všeobecně smýšlí v tom
smyslu, že se zachovali velice správně. Po nějakou
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dobu se Catharine bavila tím, že je všechny s velkou
vervou urážela a nenáviděla. Když vzdala tento hold
náklonnosti, jíž k rodině Wynneových chovala, počal
altánek svým obvyklým způsobem působit na její duševní rozpoložení. Catharine si pak ještě zvedla náladu četbou.

Takto se zaměstnala téměř hodinu, když k ní přiběhla Camilla, celá rozohněná a očividně velmi potěšena.
„Jeminkote! Má drahá Catharine,“ vyhrkla, zpola ještě bez dechu, „mám pro vás opravdu báječné zprávy.
Hádejte, co je nového! Jsme všichni ty nejšťastnější
bytosti na světě! Věřila byste tomu? Dudleyovi nám
poslali pozvánku na ples, který pořádají ve svém
vlastním domě. Že jsou to ale kouzelní lidé! Neměla
jsem tušení, že se v celé jejich rodině najde tolik důvtipu – musím říci, že je vskutku zbožňuji i přes jejich
nedostatky. A došlo k tomu zároveň v tak příhodnou
chvíli, neboť zítra očekávám nový čepec z Londýna,
který mi přijde na bál právě vhod! Má zdobnou zlatou
síťku na vlasy – bude přenádherný – a každý mi ten
vzorek bude závidět.“
Vyhlídka na ples byla pro Kitty vskutku velmi radostná zpráva, jelikož velmi ráda tančila, leč zřídka— 30 —

kdy se jí k této příjemné zábavě naskytla příležitost.
Mohla se tedy radovat ještě víc než její přítelkyně
– vždyť pro ni to nebylo nic nevšedního. Camilla se
však na ples rozhodně netěšila o nic méně než Kitty. Vlastně se spíše radovala za obě. Čepec dorazil
a všechny další nezbytnosti byly zanedlouho vykonány. Během příprav dny vesele ubíhaly. Když však
už pokyny nebyly nutné, vkus už nemohl být stavěn
na odiv a těžkosti už nebylo třeba překonávat, vlekla
se krátká doba, která ještě do plesu zbývala, tak, až
dívky nevěděly, kam se vrtnout, a každá hodina jim
připadala příliš dlouhá. Skutečnost, že Kitty mohla
spočítat okamžiky, kdy se těšila z požitku tance, na
prstech jedné ruky, byla výmluvou pro její netrpělivost a omlouvala nečinnost její mysli, jinak tak činorodé.
Její přítelkyně se však na nic takového vymlouvat
nemohla, takže to s ní bylo mnohem horší. Camilla nebyla schopna dělat nic jiného, než bloumat od
domu do zahrady a ze zahrady na širokou ulici lemovanou stromy a říkat si, kdypak už asi přijde čtvrtek,
což nebylo nijak těžké zjistit. Počítala přitom hodiny,
jak míjely, což vedlo pouze k tomu, že se jí zdály být
delší. Ve středu večer se dívky uchýlily do svých pokojů plné optimismu, Kitty se však následujícího rána
probudila se silnou bolestí zubu.
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Nadarmo se nejprve snažila oklamat sama sebe –
bolest byla až příliš prudká na to, aby to nebyla pravda. Stejně bezúspěšně se pokoušela vyspat se z toho,
neboť ji to bolelo tak, že ani oka nezamhouřila. Posléze Catharine povolala svou služebnou a s pomocí hospodyně vyzkoušely každý léčebný prostředek,
který jim mohla nabídnout domácí kniha lékařských
předpisů či hospodynina zkušenost, leč marně. Ačkoli jí totiž tyto prostředky přinesly krátkou úlevu,
bolest se přesto vracela. A tak byla Catharine nucena smířit se nejen s bolením zubu, ale také se ztrátou
plesu. A přestože s tak velkou nedočkavostí vzhlížela
ke dni jeho příchodu a přestože jí nezbytné přípravy přinesly tolik radosti a slibovala si tolik potěšení
z plesu samotného, nebyla tak úplně prosta životní
ﬁlosoﬁe, jak by tomu mohlo být u mnoha děvčata jejího věku, kdyby se byla ocitla v její situaci. Přemítala
o tom, že na světě existují mnohem horší věci, které
každého dne zakouší určitá část smrtelníků, než je
nejít na ples. Mohla by také přijít doba, kdy se bude
sama s údivem a snad i závistí ohlížet ve vzpomínkách na to, že ji tehdy nic horšího netrápilo. Těmito
úvahami brzy logicky dospěla k takové odevzdanosti a snášenlivosti, jak jen jí to bolest, jež ji sužovala,
dovolovala, což bylo, konec konců, větší neštěstí než
obětovaný ples. Svěřila se tedy s touto smutnou zprá— 32 —

vou, když vstoupila do pokoje, kde rodina snídala,
s přijatelným poklidem.
Paní Percivalová hořekovala více nad Catharininým
bolavým zubem než nad jejím zklamáním, neboť se
obávala, že by nebylo možné zabránit jí tančit s muži, kdyby na ples šla. Chtěla hned zkoušet všechny recepty, které už ke zmírnění bolesti vyzkoušeny byly,
zatímco současně prohlásila, že je naprosto vyloučeno, aby se Catharine hnula z domu na krok. Slečna Stanleyová, která se k jejím obavám o přítelkyni
přidala, zakoušela smíšené pocity strachu, aby snad
návrh její matky, že by měli všichni zůstat doma, nebyl přijat. Svůj zármutek prožívala pro případ, že by
se snad nemělo nikam jít, velmi intenzivně. Její zlé
předtuchy ohledně této záležitosti byly však zakrátko
rozptýleny, neboť ji Kitty ujistila, že spíše než by připustila, aby s ní někdo z nich zůstal doma, to že raději
půjde také. Camilla navzdory tomu nepřestávala nad
jejím neštěstím naříkat s tak neutuchající úporností,
až se nakonec Kitty raději uchýlila do svého pokoje.
Camilliny obavy o její vlastní blaho se tak zcela vytratily a ona teď mohla více než předtím svou přítelkyni
podle libosti litovat a dotírat na ni. Catharine sice byla
od jejího bědování uchráněna, nacházela-li se právě
v bezpečí vlastního pokoje, často z něj však vycházela
do jiné místnosti v naději, že jí to nějakým způsobem
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ulehčí od bolesti, a to pak neměla možnost nářkům
slečny Stanleyové uniknout.
„Ujišťuji vás, že jsem se nikdy nesetkala s ničím tak
otřesným,“ vyjádřila se Camilla. „A že vás to potkalo
právě v takovýto den! Člověku by to totiž tak nevadilo, však víte, kdyby k tomu došlo kdykoli jindy. Ovšem
tak je tomu pokaždé. Nikdy v životě jsem nebyla na
plese, aby se nestalo něco, co by někomu zabránilo, aby mohl jít s námi! Kéž by takové věci jako zuby
na světě vůbec nebyly! Jsou člověku jen přítěží a já si
troufám tvrdit, že by lidé snadno mohli vynalézt něco, čím by se dalo jíst místo zubů. Ubohá Catharine!
Jakou jen zakoušíte bolest! Podle mne je na vás tedy
příšerný pohled, to musím říci! Nenecháte si jej ovšem
vytrhnout, že ne? Bože chraň, to nedělejte! Není totiž
nic, čeho bych se hrozila více. Raději bych, to vám povím, podstoupila největší muka na světě, než abych si
dala trhat zub. Podívejme, jak trpělivě to snášíte! Jak
jen můžete být tak klidná? Bože, kdybych já byla na
vašem místě, vyváděla bych takovým způsobem, že by
to bylo k nevydržení. Utrápila bych vás k smrti!“
„To už jaksi děláte i teď,“ pomyslela si Kitty.
„Pokud mohu mluvit za sebe, Catharine,“ vyjádřila
se paní Percivalová, „nemám nejmenších pochyb, že
tě ten zub rozbolel z toho, jak pořád vysedáváš v tom
altánku, je tam totiž vždycky vlhko. Jsem si jistá, že
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to zcela podlomilo tvé zdraví a že to nijak neprospělo
ani mně. Posadila jsem se tam loni v květnu, abych si
odpočala, a od té doby už jsem se nikdy necítila zcela
zdráva. Nařídím Johnovi, aby ho zboural.“
„Vím, že to neuděláte, madam,“ odporovala jí Kitty,
„jelikož jistě moc dobře víte, jak nešťastná bych z toho
byla.“
„Mluvíš hlouposti, dítě. Je to celé jen rozmar a nesmysl. Proč nemůžeš za altánek považovat třeba tento
pokoj?“
„Kdyby tento pokoj byly postavily Cecilia a Mary,
považovala bych si jej úplně stejně, madam. Není to
totiž pouze jméno altánku, jež mi tak učarovalo.“
„V tom má jistě pravdu, paní Percivalová,“ vmísila se
do hovoru paní Stanleyová. „Jsem přesvědčena, že Catharinino zalíbení v jejím altánku je zapříčiněno citlivostí, která je jí ke cti. Velice ráda vidím, když se mladí
lidé přátelí, a vždy jsem to považovala za záruku vlídné
a láskyplné povahy. Odmalička jsem Camillu vychovávala, aby byla stejného názoru. Vynasnažila jsem se,
abych ji seznámila s mladými lidmi jejího věku, u nichž
bylo pravděpodobné, že budou hodni její pozornosti.
Nic totiž neutváří vkus více než moudré a vytříbené
dopisy. Lady Halifaxová to vidí úplně stejně. Camilla si
proto dopisuje s jejími dcerami a já věřím, že se mohu
odvážit tvrdit, že to žádné z děvčat nijak neuškodilo.“
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Tyto názory byly až příliš pokrokové na to, aby byly
paní Percivalové vhod, neboť podle ní korespondence
mezi děvčaty nepřinášela nic dobrého. Byla toho názoru, že takové dopisování často plodí vlivem škodlivé
rady a špatného příkladu nerozvážnost a omyl. Nemohla se proto zdržet konstatování, že co se jí týče,
prožila na světě padesát let, aniž by si kdy s kým dopisovala, a že jí nepřipadá, že by její váženosti tento
nedostatek jakkoli ublížil. Paní Stanleyová věděla, že
se na tuto poznámku jejich hostitelky nesluší nic odpovídat.
Ovšem její dcera, jelikož se neuměla ovládat natolik, aby věděla, co se sluší a patří, prohlásila svým
obvyklým bezohledným způsobem: „Kdopak ví, kým
jste mohla být, madam, kdybyste bývala dopisovatele
měla. Možná, že by to z vás bylo udělalo úplně jiného
člověka. Já bych se tedy lidí, se kterými si dopisuji, nevzdala za nic na světě. Jsou pro mne největší radostí
mého života! Nedovedete si představit, jak výrazným
způsobem jejich dopisy utvářejí můj vkus – obyčejně
mi totiž píší každý týden.“
„Dnes ti, pokud se nepletu, přišlo psaní od Augusty
Barlowové, viď, má drahá?“ přispěchala jí na pomoc
matka. „Pokud vím, píše pozoruhodně dobře.“
„Jeminkote! Ovšem, madam, tohle je to nejrozkošnější psaní, o jakém jste kdy slyšela. Posílá mi podrob— 36 —

ný popis toho, jak vypadají nové regentské vycházkové šaty, které jí darovala lady Susan. Ty šaty jsou tak
nádherné, že přímo hynu závistí!“
„Musím říci, že jsem nesmírně šťastná, že slyším tak
potěšující zprávy o své mladičké přítelkyni. Augusty
si velice považuji a upřímně sdílím všeobecné veselí,
které tyto šaty způsobily. Ale cožpak ti v dopise nepíše o ničem jiném? Zdálo se mi, že je to dlouhý dopis.
Nechystají se do Scarborough?“
„Proboha, o tom se vůbec nezmiňuje, teď jsem si to
uvědomila. Úplně jsem zapomněla zeptat se jí na to,
když jsem jí psala posledně. Vlastně o ničem jiném
kromě těch šatů nepíše.“
„To tedy musí psát opravdu dobře,“ ušklíbla se Kitty
v duchu, „když dokáže sepsat dlouhý dopis jen o čepci
a dámském pláštíku s lemováním.“
Catharine poté z pokoje odešla. Měla totiž už dost
konverzace, která by ji byla snad pobavila, kdyby jí
bylo bývalo dobře. Za těchto okolností jí však pouze
vyčerpávala a deprimovala, jelikož trpěla bolestí. Byla
proto ráda, když nastala doba oblékání. Camilla se totiž spokojila s tím, že ji obskakovala matka a polovina služebnictva v domě, takže už nežádala, aby jí byla
Kitty při ruce, a byla až příliš příjemně zaneprázdněna, než aby se dožadovala její společnosti. Catharine
tedy zůstala samotná v salónku pro hosty, než se k ní
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přidali pan Stanley a její tetička. Nejprve jí sice položili
několik otázek, pak ji však nechali zase v klidu a pustili se jako obvykle do debaty o politice. Politika byla
tématem, na kterém se nikdy nebyli s to shodnout.
Pan Stanley, jenž se kvůli privilegiu, že měl křeslo ve
sněmovně, považoval za naprosto kompetentního činit o politických záležitostech rázná rozhodnutí, totiž
rezolutně trval na tom, že Spojené království nebylo
již celou věčnost v tak vzkvétajícím a prosperujícím
stavu. Paní Percivalová zase se stejnou vřelostí, ačkoli
snad se slabší argumentací, prohlašovala, že celý národ se co nevidět ocitne v troskách a že všechno skončí v naprostém chaosu.
Naslouchat jejich rozepři přišlo Kitty zajímavé, obzvláště proto, že ji pak zub už přestával bolet. Jelikož
totiž do jejich debaty sama žádným způsobem nezasahovala, připadalo jí velmi zábavné sledovat zápal,
s nímž oba hájili svá přesvědčení. Nemohla jinak než
myslet na to, že by pan Stanley nemohl být více rozčarován, pokud by se očekávání její tety vyplnila, než
by se její tetička byla cítila dotčena, kdyby na její slova
nedošlo. Po značně dlouhém čekání se v pokoji objevila paní Stanleyová s dcerou. Camilla byla ve skvělém
rozpoložení a výtečné náladě, spokojena s tím, jak jí
to slušelo. A proto, když si po pokoji zkoušela taneční
kroky skotského rejdováku, více než kdy předtím nad
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svou přítelkyní náruživě bědovala. Nakonec se přece
jen na ples vypravili. Kitty, konečně schopna zabavit
se lépe, než celý den předtím, se dlouze rozepsala o ranách osudu, jež ji potkaly, v listě adresovaném slečně
Mary Wynneové.
Když byl dopis uzavřen, měla Catharine možnost
přesvědčit se na vlastní kůži o tom, že je pravda, že se
člověku uleví, když se někomu svěří. Její bolavý zub
se totiž umoudřil do té míry, až Catharine začala uvažovat o tom, že by své přátele na ples u pana Dudleyho následovala. Odjeli teprve před hodinou, a jelikož
všechny náležitosti týkající se jejích šatů byly v naprostém pořádku, uvažovala, že za další hodinu by už
mohla být na místě, neboť k Dudleyovým to bylo, co
by kamenem dohodil. Vzali si kočár pana Stanleyho
a Catharine za nimi tudíž mohla jet v kočáře své tety.
Poněvadž se jí zdálo, že tento plán nebude nijak obtížné zrealizovat, a jelikož si od toho slibovala tolik potěšení, byl návrh po několika málo minutách váhání
nakonec přijat.
Catharine hned běžela nahoru a ve velkém chvatu
zazvonila na služku. Ruch a shon, které pak trvaly téměř celou hodinu, byly nakonec šťastně završeny, když
o sobě Catharine usoudila, že je velmi pěkně ustrojena a že jí to moc sluší. Anne byla posléze ve stejném
kvapu vyslána, aby objednala kočár, zatím co si její
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