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1.
Всепризнат факт е, че всеки необвързан мъж, който има добро 

състояние, трябва да си намери съпруга.
Каквито и да са истинските чувства и намерения на такъв мъж, 

когато той за пръв път се появи сред своите нови съседи, в техни-
те умове гореспоменатият факт е пуснал такива корени, че джен-
тълменът незабавно става законно притежание на една или друга 
от дъщерите им.

– Драги господин Бенит – обърна се един ден към него съ-
пругата му, – чухте ли, че Недърфилд парк най-сетне си има 
обитател?

На този въпрос господин Бенит отговори отрицателно.
– Истина е – продължи тя, – госпожа Лонг току-що беше тук и 

ми разказа всичко.
Господин Бенит запази мълчание.
– Не искате ли да разберете кой го е купил? – нетърпеливо 

извика съпругата му.
– Явно вие искате да ми кажете, а аз не възразявам да чуя.
Госпожа Бенит това и чакаше.
– По думите на госпожа Лонг Недърфилд е нает от млад мъж 

с голямо състояние, родом от северната част на Англия, който в 
понеделник дошъл с карета с четири коня и останал толкова оча-
рован от мястото, че незабавно се съгласил с предложението на 
господин Морис. Официално имението ще премине в ръцете му 
до Архангеловден, а някои от слугите му ще се настанят до края 
на идната седмица.

– Как се казва?
– Бингли.
– Женен ли е?
– О, драги мой, разбира се, че не! Той е необвързан мъж, с 

голямо състояние от четири-пет хиляди годишно. Не е ли чудесно 
за нашите момичета!

– И как по-точно ще им се отрази това?
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– Драги господин Бенит – каза съпругата му, – как само ме ядос-
вате! Нали знаете, че имам намерение да го оженя за една от тях!

– Това ли го е накарало да се установи тук?
– Накарало! Как можете да говорите такива глупости! Но е 

твърде вероятно да се влюби в една от тях, затова трябва да го 
посетите още щом пристигне.

– Не виждам причина да го сторя. Вие и момичетата идете или 
още по-добре, пратете ги да идат сами, че както сте не по-мал-
ко красива от тях, току-виж господин Бингли харесал най-много 
вас.

– Драги мой, ласкаете ме. Познала съм и аз нещичко от красо-
тата, но сега не претендирам да съм нещо изключително. Когато 
една жена има пет пораснали дъщери, трябва да спре да мисли за 
собствената си красота.

– В такива случаи на жената не є остава много красота, за ко-
ято да мисли.

– Драги господин Бенит, наистина трябва да посетите господин 
Бингли, когато той заживее тук.

– Уверявам ви, че това е нещо, което не гарантирам да сторя.
– Но помислете за дъщерите си! Помислете само как добре ще 

се уреди една от тях. Сър Уилям и лейди Лукас са твърдо решени 
да отидат, и то само с тази цел – знаете, че те по принцип не по-
сещават новодошлите. Затова трябва да идете, защото ако не го 
направите, и ние няма да можем.

– Страдате от прекалени скрупули, скъпа. Смея да твърдя, че 
господин Бингли ще се радва да ви види, а аз ще пратя по вас 
няколко реда, за да го уверя, че има искреното ми съгласие да се 
ожени за която от дъщерите ми пожелае, макар че бих го посъвет-
вал да избере скъпата ми малка Лизи.

– Нищо подобно няма да направите. Лизи с нищо не е по-до-
бра от другите и със сигурност не е и наполовина красива като 
Джейн, нито наполовина весела като Лидия. Само че вие винаги 
я предпочитате.

– Никоя от тях не притежава някакви специални качества – от-
върна той. – Те са глупави и невежи, както всички други момиче-
та. Но Лизи притежава повече ум от сестрите си.
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– Господин Бенит, как можете да обиждате собствените си 
деца? Прави ви удоволствие да ме наскърбявате. Нямате никаква 
милост към клетите ми нерви.

– Погрешно ме разбирате, драга моя. Аз високо ценя вашите 
нерви. Те са мои стари приятели. Поне от двайсет години ви слу-
шам да изисквате полагаемото им се уважение.

– Ах, вие изобщо не знаете как страдам.
– Но се надявам да ви мине и да доживеете да видите как куп 

млади мъже с по четири хиляди годишно се установяват да живеят 
наблизо.

– И двайсет такива да дойдат, каква ще е ползата, ако вие отка-
жете да ги посетите.

– Давам ви дума, драга моя, че дойдат ли двайсет, ще ги посетя 
до един.

Господин Бенит бе такава странна смесица от пъргав ум, сар-
кастичен хумор, сдържаност и капризност, че двайсет и три годи-
ни съвместен живот не бяха достатъчни за съпругата му да разбе-
ре неговия характер. Опознаването на нейния ум обаче съвсем не 
изискваше толкова усилия. Госпожа Бенит бе жена с ограничени 
възгледи, незадоволителни познания и нестабилен нрав. Когато 
бе недоволна, тя си въобразяваше, че я тормозят нервите є. Целта 
на живота є бе да омъжи дъщерите си, а единствено гостуванията 
и клюките є носеха успокоение.

2.
Господин Бенит бе един от първите, които посетиха господин 

Бингли. В интерес на истината, той през цялото време бе възна-
мерявал да го направи, въпреки че до последно уверяваше съпру-
гата си в обратното. Тя разбра едва вечерта след посещението му, 
какво е сторил, по следния начин. Докато наблюдаваше втората 
си дъщеря, заета да украсява една шапка, господин Бенит извед-
нъж се обърна към нея с думите:

– Надявам се, господин Бингли да я хареса, Лизи.
– Няма как да разберем какво харесва господин Бингли – обади 
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се сърдито майка є, – тъй като няма да можем да го посетим.
– Мамо, забравяте, че ще го виждаме на събиранията, освен това 

госпожа Лонг обеща да ни го представи – отвърна Елизабет.
– Не ми се вярва госпожа Лонг да направи подобно нещо, за-

щото има две племеннички, за които да мисли. Тя е егоистична и 
лицемерна жена и аз не желая да се занимавам с нея.

– Нито пък аз – каза господин Бенит. – И се радвам, че не  
очакваме услуга от нея.

Госпожа Бенит не посмя да отговори, но неспособна да се 
сдържи, сгълча една от дъщерите си.

– За бога, Кити, стига си кашляла! Имай малко милост към нер-
вите ми, късаш ги на парченца.

– Кити не знае кога да кашля – отбеляза баща є. – Все не изби-
ра подходящ момент.

– Да не би да кашлям за собствено удоволствие – отвърна ядно 
Кити.

– Кога е следващият ти бал, Лизи?
– След две седмици и един ден.
– Така си е – обади се майка є. – А госпожа Лонг се връща само 

ден по-рано, така че няма как да ни представи господин Бингли, 
защото още няма да го познава.

– В такъв случай, драга моя, може би вие ще имате преиму-
ществото да запознаете господин Бингли с нея.

– Това е невъзможно, господин Бенит, невъзможно, щом сама-
та аз не го познавам. Как може да ме дразните така!

– Уважавам разумното ви отношение към нещата. Наистина, 
две седмици са недостатъчни, за да се опознае човек. Но ако ние 
не го направим, ще го направи някой друг. В края на краищата, 
госпожа Лонг и племенничките є трябва да получат своя шанс и 
тъй като тя ще го приеме като жест на доброта, ако вие откажете, 
ще се заема аз.

Момичетата зяпнаха баща си. Госпожа Бенит се задоволи да 
каже само: „Глупости, глупости!“.

– Какво ще рече това категорично възклицание? – извика той. – 
Нима намирате етикета по представянето и важността, която му 
се отрежда, за глупост? Не мога да се съглася. Ти какво ще кажеш, 
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Мери? Знам, че ти си една млада дама, склонна към размишления, 
която чете сериозни книги и си води бележки.

Мери много искаше да каже нещо особено смислено, но не зна-
еше как.

– Докато Мери си подреди мислите – продължи баща є, – да се 
върнем на господин Бингли.

– Омръзна ми от господин Бингли – заяви съпругата му.
– Съжалявам да го чуя. Защо не ми казахте по-рано? Ако знаех 

това сутринта, със сигурност нямаше да си правя труда да го по-
сещавам. Ама че лош късмет. Но понеже му се представих, сега 
няма как да избегнем познанството с него.

Изумлението на дамите беше точно каквото се бе надявал да 
предизвика, а това на госпожа Бенит надминаваше на останалите. 
Когато първоначалната радостна врява утихна, тя заяви усмихна-
то, че през цялото време го е очаквала.

– Колко хубаво от ваша страна, драги ми господин Бенит! Зна-
ех си аз, че накрая ще ви убедя. Сигурна бях, че обичате своите 
момичета твърде много, за да пренебрегнете такова познанство. 
Наистина съм много доволна! И шегата си я биваше – да отидете 
сутринта и досега да си мълчите.

– Кити, вече можеш да кашляш, колкото си искаш – каза госпо-
дин Бенит и напусна стаята, уморен от възторжените изблици на 
съпругата си.

– Какъв чудесен баща имате, момичета – каза майка им, когато 
вратата се затвори. – Не знам как ще му се отблагодарите някога 
за добротата. Или на мен. Вярвайте ми, на тези години не е чак 
толкова приятно да се запознаваш всеки ден, но заради вас би-
хме сторили всичко. Лидия, любов моя, макар да си най-малката, 
смея да твърдя, че господин Бингли ще танцува с теб на следва-
щия бал.

– О – рече храбро Лидия, – не ме е страх. Може да съм най-
малка, но съм най-висока.

Остатъкът от вечерта премина в предположения за това, кога 
господин Бингли ще върне посещението, и в решаване на въпро-
са, кога да го поканят на обяд.
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3.
Всички усилия на госпожа Бенит, подпомогната от своите пет 

дъщери, да изкопчи от съпруга си задоволително описание на гос-
подин Бингли, претърпяха фиаско. Атакуваха го как ли не – с ди-
ректни въпроси, с прикрити предположения и далечни догадки, но 
той умело ги избягваше. Накрая бяха принудени да се задоволят 
с информация от втора ръка, получена от тяхната съседка лейди 
Лукас. Сведенията бяха изключително благоприятни. Сър Уилям 
останал очарован от господин Бингли. Той бил доста млад, чудно 
красив, невероятно приятен и за капак на всичко имал намерение 
да присъства на следващия бал заедно с голяма компания. Как-
во по-очарователно от това! Влечението към танците бе сигурна 
стъпка към влюбването, затова към сърцето на господин Бингли 
се устремиха най-искрени надежди.

– Да мога да видя една от дъщерите си щастливо омъжена в 
Недърфилд – заяви госпожа Бенит на съпруга си, – а всички ос-
танали задомени също толкова сполучливо, не бих желала нищо 
друго.

След няколко дни господин Бингли върна посещението на гос-
подин Бенит и поседя десетина минути с него в библиотеката. Въ-
преки че се бе надявал да види младите дами, за чиято красота 
бе чул много, той трябваше да се задоволи с гледката на бащата. 
Момичетата бяха с малко повече късмет, тъй като имаха предим-
ството да установят от прозореца на горния етаж, че господин 
Бингли е облечен в синя връхна дреха и язди черен кон.

Скоро последва покана за обяд. Госпожа Бенит вече бе съста-
вила план на менюто, което достойно да представи нейното до-
макинство, когато отговор от страна на господин Бингли отложи 
събитието. Господин Бингли бе принуден да отиде до Лондон на 
другия ден, затова нямаше възможност да се възползва от честта 
да ги посети и т.н. Госпожа Бенит остана много разочарована. Не 
можеше да си представи каква работа би могъл да има господин 
Бингли в града толкова скоро след пристигането си в Хертфорд-
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шър. Дали пък нямаше постоянно да търчи напред-назад, без да 
се установи в Недърфилд, както си му беше редът? Лейди Лукас 
успокои донякъде страховете є, изказвайки предположението, че 
е отишъл в Лондон само за да доведе голямата компания, която 
щеше да уважи бала. Скоро дойде новината, че господин Бингли 
ще присъства на бала заедно с дванадесет дами и седем господа. 
Момичетата бяха покрусени от броя на дамите, но в деня преди 
бала с облекчение разбраха, че вместо дванадесет, той бе довел 
само шест – петте си сестри и една братовчедка. А когато влезе 
в балната зала, компанията се състоеше едва от петима – госпо-
дин Бингли, двете му сестри, съпругът на по-голямата и друг млад 
джентълмен.

Господин Бингли бе хубав мъж, с изискана външност, при-
ятно излъчване и непринудено държане. Сестрите му бяха еле-
гантни жени, облечени по последна мода. Неговият зет, госпо-
дин Хърст, имаше вид на джентълмен, но приятелят му, господин 
Дарси, бързо привлече вниманието на всички със своята еле-
гантна, висока фигура, красиви черти и благородно излъчване. 
На петата минута от неговата поява вече обикаляше мълвата, че 
той разполага с десет хиляди годишно. Господата го определиха 
като представителен мъж, а за дамите той бе много по-красив от 
господин Бингли. Така през първата половина от вечерта той бе 
център на всеобща възхита до момента, в който обноските му 
рязко превърнаха възхитата във възмущение. Оказа се, че той 
бе горд, надменен и претенциозен – неща, които цялото му ог-
ромно имение в Дърбишър не можеше да компенсира. Господин 
Дарси имаше много неприятен и отблъскващ вид и бе недостоен 
да се сравнява с приятеля си.

Господин Бингли бързо се бе запознал с най-важните хора в 
залата. Той бе весел и открит човек, взе участие във всички танци, 
изрази съжаление от ранния край на бала и спомена за органи-
зирането на такъв в Недърфилд. Подобни очарователни качества 
говореха сами за себе си. Какъв контраст между него и приятеля 
му! Господин Дарси танцува само с госпожа Хърст и с госпожица 
Бингли, отказваше да бъде запознат с която и да е друга дама и 
цяла вечер обикаляше из залата, разговаряйки от време на време 
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с някого от приятелите си. Всички бяха категорични – той бе най-
горделивият и най-неприятен мъж на света и се надяваха никога 
повече да не го видят. Сред най-яростните му противници бе гос-
пожа Бенит, която, първоначално възмутена от цялостното му по-
ведение, остана лично засегната от неговото пренебрежение към 
една от дъщерите є.

Поради недостатъчния брой на господата, Елизабет Бенит 
беше принудена да пропусне два танца. Докато седеше, тя се 
оказа достатъчно близо до господин Дарси, за да чуе разговора 
между него и господин Бингли. Последният бе дошъл в паузата 
между танците само за да убеди приятеля си да се присъедини към 
танцуващите.

– Хайде, Дарси – каза той, – елате да танцувате. Неприятно ми 
е да ви гледам как стоите сам по този глупав начин. Много по-до-
бре ще е да се включите.

– Нямам подобно намерение. Знаете, че мразя танците, ако не 
познавам добре своята партньорка. Да танцувам в подобна компа-
ния, ще е непоносимо за мен. Сестрите ви са заети, а в цялата зала 
няма друга жена, с която танцуването да не бъде наказание.

– На ваше място за нищо на света не бих бил толкова придир-
чив – възкликна Бингли. – Честна дума, не съм виждал толкова 
много приятни момичета в живота си, а няколко от тях са забеле-
жително красиви.

– Вие танцувате с единственото красиво момиче тук – каза гос-
подин Дарси, поглеждайки към най-голямата госпожица Бенит.

– О, тя е най-прекрасното създание, което съм виждал! Но зад 
вас седи една от сестрите є, която е много хубава, и смея да кажа, 
много приятна. Позволете ми да помоля моята дама да ви пред-
стави.

– Коя имате предвид? – и като се обърна, той погледна за мо-
мент към Елизабет, а когато тя отвърна на погледа му, той се из-
върна и студено отбеляза: – Поносима е, но не е достатъчно кра-
сива, за да ме изкуши. Освен това в момента не съм в настроение 
да отдавам внимание на дами, пренебрегнати от други мъже. По-
добре се върнете при вашата дама и се радвайте на усмивката є, 
вместо да си губите времето с мен.
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Господин Бингли последва съвета му. Дарси се отдалечи, а 
Елизабет не остана с особено топли чувства към него. На прия-
телките си обаче тя разказа случая с много настроение, тъй като 
имаше жизнерадостен и шеговит нрав и се наслаждаваше на всич-
ко смешно и абсурдно.

Общо взето, вечерта премина приятно за цялото семейство. 
Госпожа Бенит видя как най-голямата є дъщеря бе обект на възхи-
щение от страна на компанията от Недърфилд. Господин Бингли 
бе танцувал с нея два пъти, а сестрите му є бяха засвидетелствали 
внимание. Джейн бе доволна от това също колкото майка си и ма-
кар че го проявяваше по по-деликатен начин, Елизабет усещаше 
удоволствието є. Мери бе чула за себе си да казват на госпожица 
Бингли, че е най-образованото момиче в околността, а Катрин и 
Лидия имаха щастието да не останат нито веднъж без кавалери, а 
това все още беше единственото, което ги интересуваше по време 
на бал. Ето защо всички се върнаха в добро настроение в Лонг-
борн, селцето, чиито основни жители бяха те. Господин Бенит 
беше буден. Когато вземаше книга в ръка, той губеше представа 
за времето. А в конкретния случай прояви особено любопитство 
към събитието на вечерта, което бе събудило такива прекрасни 
очаквания. Надявал се бе съпругата му да остане разочарована от 
новодошлия, но му предстоеше да чуе различна история.

– О, господин Бенит – започна тя още с влизането, – прекарах-
ме чудесна вечер, балът бе разкошен. Иска ми се да бяхте дошли. 
Не можете да си представите колко се възхищаваха на Джейн! 
Всички казваха колко е хубава, а господин Бингли я намери за 
особено красива и танцува с нея два пъти. Драги мой, само си 
представете – той наистина танцува с нея два пъти. Единствено 
нея покани втори път. Първо покани госпожица Лукас, толкова 
неприятно ми беше да го гледам как танцува с нея. Но явно из-
общо не я хареса – то кой ли би я харесал? А Джейн му направи 
такова силно впечатление, докато танцуваше, че той попита коя 
е, помоли да го представят и я покани за следващите два танца. 
Следващите два танцува с госпожица Кинг, следващите два – с 
Марая Лукас, следващите два – пак с Джейн, а двата след това – с 
Лизи. А пък...
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– Ако имаше милост над мен – прекъсна я съпругът є нетър-
пеливо, – нямаше да танцува и наполовина толкова много! Боже 
мой, не искам да чуя повече за дамите му! Защо не си навехна 
глезена още на първия танц!

– О, драги мой – продължи тя, – очарована съм от него. Той е 
извънредно красив! А сестрите му са прелестни. През живота си 
не съм виждала по-елегантно облекло. Смея да твърдя, че данте-
лата по роклята на госпожа Хърст...

Тук тя отново бе прекъсната от възражението на господин Бе-
нит срещу всякакво описание на дрехи и, принудена да атакува 
темата от друга посока, разказа на съпруга си, влагайки покруса и 
преувеличение, за възмутителната грубост на господин Дарси.

– Но мога да ви уверя – добави тя, – че Лизи не губи много от 
това, че не отговаря на неговия вкус, защото той е изключително 
неприятен и противен човек, който не заслужава да му се доставя 
удоволствие. Толкова е надменен и надут, че беше направо непо-
носим! Само се разхождаше насам-натам, мислейки си, че е ве-
лик! Не била достатъчно красива, за да танцува с нея! Иска ми се 
да бяхте там, драги господин Бенит, за да го скастрите по вашия 
си начин. Ненавиждам този човек.
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