"Mândrie şi prejudecată"
                                                                         de  Jane Austin

“Mândrie şi prejudecată” este un roman  despre sentimentele umane din toate timpurile dar care au influenţat  diferit ,de-a  lungul timpului ,relaţiile dintre oameni....
Este roman antrenant care cu siguranţă reuşeşte să menţină suspansul cititorului prin răsturnările de situaţie tot mai dese.
Jane Austen este unui dintre marii maeştrii ai limbii englez iar “Mândrie şi prejudecată”este marea ei capodoperă, o comedie despre manierele inceputului de secol al XIX-lea din societatea engleză, o lume in care barbaţii aveau toată puterea iar femeile erau obligate sa negocieze pentru o poziţie sociala, respectabilitate, bogaţie, sau iubire.
*Rezumat....
Actiunea se petrece la sfarsitul secolului al XVIII-lea, inceputul secolului al XIX-lea redand clar si intr-un mod foarte interesant viata burgheziei englezesti din provincie
Totul incepe la Longbourn în Hertfordshire,unde locuieşte şi familia Bennet,o familie destul de simplă dar care aspira la o viaţă mai bună.Familia era formată din Domnul şi Doamna Bennet şi cele cinci fiice ale lor, Jane, Elizabeth (Liz) ,Mary,Kitty şi Lydia.Familia Bennet primeste  cu bucurie  vestea sosirii domnului Bingley impreuna cu cele două surori ale sale şi cu prietenul său Domnul Darcy. Aceştia erau  tinerii burlaci cu care surorile Bennet sperau sa-şi uneasca destinele .La primul bal organizat in cinstea sosirii lor ,Jane fata cea mare a familiei Bennet dansează cu Domnul Bingley în timp ce Elizabeth este complet ignorata de Domnul Darcy.La scurt timp dupa aceea Jane primeşte  invitaţia de a merge în vizită la Netherfield ,din partea uneia  dintre surorile domnului Bingley.Deoarece mama sa insistă să nu ia trăsura familiei ea e nevoită să călăreasca până acolo.În drum spre Nrtherfield începe sa plouă iar Jane raceste şi este nevoită să rămană acolo cateva zile. Liz  face cunoștință cu domnul Wickham, un ofiţer, acesta îi povesteşte legăturile lui cu Darcy şi modul în care acesta l-a nedreptăţit.În acel moment soseşte domnul Collins varul celor cinci surori el dorind sa se casătorească cu una dintre ele,aceea fiind Elizabeth.Domnul Bingley  organizează un bal la Netherfield unde Liz dansează  pentru prima oară cu domnul Darcy,şi unde ceilalţi din familie se fac de ras datorita lipsei de maniere.După bal Liz este cerută în casatorie de către domnul Collins dar ea refuză.Domnul Bingley ,surorile sale şi domnul Darcy se intorc la Londra iar domnul Collins o cere în căsătorie pe Charlotte Lucas , prietena lui Liz.Dupa un timp Jane pleaca la Londra pentru a vizita  cateva rude, acolo ia legătura cu Caroline Bingley,(sora domnului Bingley) cu care corespondează. Elizabeth pleacă în vizită la domnul Collins și Charlotte la Hunsford, unde locuiește și lady Catherine de Bourgh, mătușa lui Darcy. Soseşte  şi domnul Darcy,  o întâlneşte pe Liz, şi îi mărturiseşte  ceea ce simte pentru ea  în ciuda tuturor  piedicilor puse de inferioritetea rangului ei.Liz primeşte o scrisoare de la Darcy  in care el îi explică cum l-a făcut pe Bingley să plece de la Netherfield pentru a preîntâmpina o cerere în căsătorie adresată lui Jane,şi motivele pentru care Wickham nu a mai primit parohia promisă de tatăl lui Darcy.Liz şi Jane se intorc acasă şi dupa un timp,Liz pleacă cu soţii Gardiner în nord la Lacuri, în drumul lor trec  şi prin  Pemberley  unde îl intâlnesc pe Dracy,acesta comportandu-se mult mai draguţ decât de obicei.Elizabeth  e anunţată că Lydia a fugit cu domnul Wickham,
ea întorcandu-se rapid acasă.Lydia se mărită cu Wickham la Londra,nuntă la care participă şi Darcy. Bingley și Darcy se întorc la Netherfield,Bingley o cere în căsătorie pe Jane iar Catherine de Bourgh sosește la Longbourn pentru a-i comunica lui Elizabeth faptul ca nu este deacord cu căsătoria ei cu Darcy. Jane și Bingley se căsătoresc, Elizabeth  şi Darcy de asemenea mutandu-se la Pemberley,iar Mary și Kitty rămân cu părinţii lor
*Sentimente provocate.
“Mândrie şi prejudecată” este o poveste obsolut minunată ,o carte care merită citită.Aceasta poveste mi-a stâranit foarte mult curiozitatea ,m-a facut să vreau să citesc mai mult,sunt anumite stări pe care le ai in monentul în care citeşti această carte ,stări  de bucurie,de tristeţe chiar şi furie datorită mândriei personajelor dar şi din cauza  prejudecăţilor.Sentimentele nu pot fi descrise in cuvinte tot ce pot spune este ca e minunat sa treiesti acele stări care te fac sa-ţi dai seama de multe lucruri.
Deci ca sa puteţi întelege v-a trebui sa citiţi cartea şi va asigur ca nu va ve-ţi mai putea lasa de citit.

*Amintiri din experienţa proprie.
Numeroasele amintiri pe care mi le-a adus acestă lectură au fost acele întamplări în care mândria unor persoane şi prejudecăţile lor sunt mai importante decât orice.Cea mai importantă amintire are la bază puterea mândriei,deoarece am avut parte de o situatie in care mândria şi prejudecăţile unora au fost mai importante decat explicaţiile mele,sau ale prieteniilor mei,o situaţie in care o persoană nu a vrut să
asculte ce am avut de spus ,pentru acea persoană au fost mai importante aparenţele,
făcându-şi o părere total greşită despre situaţie. Unii oameni sunt atât de mândri incât nu mai sunt capabili să observe adevărul sau nu mai vor să afle adevărul .
Prejudecăţile lor sunt mai importante decăt explicaţiile oricui şi in momentul in care treci printr-o situaţie asemănătoare intelegi multe lucruri esenţiale precum:Să
nu laşi mândria să te domine,sa nu judeci pe cineva inainte sa-l/s-o cunoşti,sau sa cunoşti faptele realizate şi motivele acelei persoane.Cred că acestă poveste este o lecţie de viaţă,ne arată cum mândria şi prejudecăţile pot sta in calea fericirii,şi ne mai arată ca e mai bine sa te schimbi mai târziu decât Niciodată.

*Ce mi s-a parut interesant.
„Mândrie şi prejudecata”  este un roman de dragoste,care cu siguranţă te face să  înţelegi foarte multe lucruri,să percepi altfel viaţa.Mi-a placut mult  lecţia de viaţă  pe care povestea ne-o spune şi anume ca de multe ori mândria şi prejudecata pot sta in calea fericirii!Iată cateva citate care mi-au atras atenţia:

„Sunt puţini aceia care iubesc cu adevărat şi mai puţini incă aceia  despre care am o parere bună.Cu cât cunosc lumea mai mult ,cu atât mă nemulţumeşte mai mult:fiecare zi imi întăreşte credinţa în nestatornicia firii omeneşti  şi mă convinge de  puţinul temei care se poate pune şi pe ceea ce pare a fi merit şi pe ceea ce pare a fi  bun simţ...”

„Gândeşte-te la trecut numai în măsura in care amintirea lui iţi aduce bucurie”

„Orgoliul  şi mândria  sunt lucruri diferite,deşi de cele mai multe ori  aceste cuvinte sunt tratate drept sinonime.O persoană poate fi mândră fară sa aibă pic de orgoliu.Mândria se raportează  mai degrabă  la propria părere de sine în vreme ce orgoliul  este legat de modul in care  am vrea să fim vazuţt de cailalţi”

„Numai pentru o iubire adevărată  şi profundă  m-aş putea lăsa convinsă  să ma căsătoresc”

*Asemănarea cu alte opere.
“Mândrie şi prejudecata”  este o poveste despre orgoliu şi importanţa poziţiei in societate.Operele asemănătoare ar fi.
*The notebook  (Jurnalul) scrisă de Nicholas Sparls .
  

