
Mărturii indirecte 
 
Îngenunchiat printr-o credulitate oarbă, care îmi este caracteristică de altfel 

când întâmpin vreo autoritate sau tradiţia din bătrâni, am înghiţit ca un superstiţios 
relatarea unor fapte pe care atunci n-aş fi putut să le cercetez nici prin experienţă, nici 
prin propria-mi judecată, şi astfel sunt ferm convins că m-am născut pe 29 mai 1874, 
în Campden Hill, Kensington; şi că am fost botezat după ritualul Bisericii Anglicane 
în St. George, o biserică măruntă ce contrasta cu masivul Castel de Apă care se 
impunea pe acea coamă. Nu sugerez că între cele două construcţii s-ar afla vreo 
legătură cu tâlc, şi chiar resping cu indignare ideea că această biserică mi-a fost sortită 
pentru că era nevoie de presiunea apei din întreg vestul Londrei pentru a mă 
determina să devin creştin. 

Cu toate acestea, aşa cum voi povesti într-una din paginile următoare, marele 
Castel de Apă a fost menit să joace rolul său în viaţa mea; fapt pe care l-am trăit în 
mod conştient de această dată, spre deosebire de naşterea mea care (după cum am 
spus deja) a fost un incident pe care-l accept doar pentru că mi-a fost transmis prin 
tradiţia orală, ceea ce nu m-ar deosebi de felul ignorant în care-şi acceptă condiţia 
câte-un sărman ţăran. Ar fi nimerit ca, înainte de-a înfăţişa vreuna dintre propriile-mi 
experienţe, să dedic acest scurt capitol câtorva dintre  întâmplările şi împrejurările 
familiei mele, pe care le păstrez cu precaritatea tipică oricărei mărturii indirecte. 
Bineînţeles că ceea ce mulţi numesc a fi o mărturie indirectă, căreia eu prefer să-i 
spun mărturie omenească, poate fi dezbătut în teorie, iar controversa baconiană sau 
prolifica critică superioară sunt relevante în această privinţă. S-ar putea aşadar ca 
detaliile naşterii mele să fie născocite. Aş putea fi un urmaş demult rătăcit din spiţa 
Sfântului Imperiu Roman, sau un prunc al tâlharilor din Limhouse părăsit în pragul 
unei uşi din Kensington, pentru a-şi dezvolta mai târziu în viaţă acea înfiorătoare 
ereditate criminală. S-ar putea ca unele dintre metodele sceptice privitoare la originea 
lumii să se aplice şi la propriile mele origini, iar de aici un cercetător serios şi foarte 
sigur pe el să ajungă la concluzia că de fapt nu m-am născut niciodată. Prefer mai 
degrabă să cred că bunul simţ este totodată un bun comun între cititori şi mine; şi că 
aceştia vor avea răbdare cu această prezentare succintă şi neinteresantă a contextului.  

M-am născut într-o familie de oameni, deşi neprefăcuţi, respectabili, şi aceasta 
într-o lume în care cuvântul „respectabilitate”, nefiind încă abuzat în întregime, mai 
păstra o obscură consonanţă filolofică cu ideea de-a fi respectat. Este adevărat că 
sensul cuvântului era în schimbare încă din tinereţea mea, şi-mi amintesc aceasta 
dintr-o conversaţie a părinţilor mei în care au fost folosite ambele implicaţii. Tatăl 
meu, un bărbat calm, amuzant şi pasionat de îndeletniciri foarte diverse, pomenise 
într-o împrejurare că i se ceruse să intre în ceea ce se numea pe-atunci Epitropia. Când 
auzise mama, care era mai iute, agitată şi de obicei Drastică în reacţiile ei, a icnit un 
fel de strigăt îndurerat spunând „Ah, Edward, nu te duce! Vei deveni atât de 
respectabil! Niciodată n-am fost respectabili, şi nici acum nu-i momentul.” Şi mi-l 
amintesc pe tata răspunzându-i blând „Draga mea, dacă spui că n-am fost niciodată, 
nici măcar pentru o clipă, respectabili, nu faci decât să descrii o imagine îngrijorătoare 
a vieţilor noastre.” Cei care au citit Mândrie şi prejudecată îşi vor da seama că tatăl 
meu avea ceva din domnul Bennet, chiar dacă mama şi doamna Bennet cu siguranţă 
nu aveau nimic în comun.  


