
Capitolul întâi 

Mărturii indirecte 

Închinându-mă, într-o naivitate oarbă, după cum mi-e obiceiul, în faţa autorităţii simple şi 
a datinei bătrânilor, înghiţind, superstiţios, o poveste pe care nu aş fi putut-o testa în vremea 
aceea prin experimente sau printr-o părere personală, sunt ferm convins că m-am născut pe 29 
mai 1874, în Campden Hill, Kensington; şi că am fost botezat după ritul anglican, în micuţa 
biserică Sfântul Gheorge, situată vizavi de marele Turn de apă, care stăpânea peste acea culme 
de deal. Nu găsesc nicio însemnătate în asocierea celor două clădiri; mai mult, resping plin de 
revoltă ideea că biserica cu pricina a fost aleasă pentru că ar fi fost nevoie de întreaga forţă a 
apelor din vestul Londrei pentru a fi încreştinat. 

Cu toate acestea, marele Turn de apă a fost menit să joace rolul lui în viaţa mea, după 
cum voi povesti într-o pagină următoare; dar acea poveste este legată de propriile mele 
experienţe de viaţă, în timp ce naşterea mea (după cum am spus) este o întâmplare pe care o 
accept, asemeni unui biet ţăran ignorant, numai pentru faptul că ea a ajuns, prin viu grai, până la 
mine. Dar înainte de a ne apleca asupra oricăreia dintre experienţele mele de viaţă, ar fi nimerit 
să consacrăm acest scurt capitol câtorva dintre celelalte informaţii despre familia mea şi despre 
împrejurimi, şi pe care le posed, din nou în mod riscant, dintr-o simplă mărturie indirectă. 
Bineînţeles că ceea ce mulţi numesc mărturie indirectă, sau ceea ce eu numesc mărturie 
omenească ar putea fi pus la îndoială în teorie, ca în cazul controversei baconiene sau a unei 
bune părţi din criticismul istoric. Povestea obârşiei mele poate fi neadevărată. Aş putea fi 
moştenitorul de mult pierdut al Sfântului Imperiu Roman, sau un prunc lăsat de bandiţii din 
Limehouse la uşa unei case din Kensington, pentru a dezvolta, mai târziu, în viaţă, o ereditate 
criminală hidoasă.  Unele dintre metodele sceptice aplicate descoperirii obârşiei lumii ar putea fi 
aplicate în ceea ce priveşte obârşia mea, iar un cercetător grav şi serios poate ajunge la concluzia 
că, de fapt, nu m-am născut defel.  Dar eu prefer să cred că atât eu, cât şi cititorii mei, avem în 
comun o judecată sănătoasă şi că ei vor arăta îngăduinţă faţă de un rezumat plicticos al faptelor.    

M-am născut din nişte părinţi respectabili, dar cinstiţi; mă refer la o lume în care cuvântul 
„respectabilitate” nu era, încă, folosit în mod eclusiv în sens peiorativ, ci mai păstra o oarecare 
vagă legătură lingvistică cu ideea de a fi respectat. E adevărat că şi în anii tinereţii mele sensul 
cuvântului era în schimbare (după cum îmi amintesc dintr-o conversaţie între părinţii mei, în care 
termenul era folosit în ambele accepţiuni). Tatăl meu, care era senin, plin de umor şi avea 
nenumărate hobiuri, a spus, întâmplător, că fusese rugat să meargă în ceea ce se numea, pe 
atunci, Sacristie. La aceasta maică-mea, care era mai iute, neliniştită şi avea, în general, instincte  
Radicale, lăsă să-i scape ceva asemănător unui strigăt de durere; spuse: „O, Edward, să nu faci 
una ca asta! Vei părea atât de respectabil! N-am fost niciodată respectabili până acum; să nu 
începem acum.” Mi-l amintesc pe tata răspunzând cu blândeţe: „Dragă, tu înfăţişezi o imagine 
mai curând alarmantă a vieţii noastre, dacă spui că n-am fost niciodată, nici măcar pentru o clipă, 
respectabili”. Cititorii romanului Mândrie şi prejudecată îşi vor da seama că tatăl meu avea ceva 
din Mr. Bennet; cu toate acestea, e sigur că mama mea n-avea nimic din Mrs. Bennet. 


