
Plecandu-ma cu o credulitate oarba, dupa cum imi este obiceiul, inaintea autoritatii si 
traditiei inaintasilor, inghitind cu superstitie o istorisire pe care n-am putut-o pune-o la 
incercare (n-am putut-o dovedi) la vremea aceea, nici prin practica si nici prin 
propria-mi judecata, raman incredintat ca m-am nascut pe 29 Mai 1874, la Campden 
Hill, Kensington si am fost botezat in conformitate cu regulile Bisericii Anglicane, in 
micuta biserica St. George, situata fata in fata cu marele Turn Waterworks, care 
domina peste creasta dealurilor de acolo. Nu imi revendic nici o semnificatie in 
legatura cu cele doua cladiri; si neg cu indignare faptul ca biserica ar fi fost aleasa 
pentru ca era nevoie de toata puterea apei aflata in partea de Vest a Londrei, ca sa ma 
faca pe mine crestin. 
 
In orice caz, marele turn Waterworks fusese desemnat sa joace un rol in viata mea, asa 
dupa cum va voi povesti in pagina urmatoare; insa acea istorisire are legatura cu 
propriile mele experiente, in timp ce nasterea mea (dupa cum am mai spus) este un 
incident pe care-l accept, ca un taran sarac si ignorant, doar pentru ca mi s-a transmis 
asta prin traditia orala. Dar pana sa ajungem la oricare din experientele mele, ar fi bine 
sa dedicam acest capitol scurt unor alte amanunte legate de familia mea si mediul 
meu, pe care le detin in egala masura in mod precar si din surse neverificate. 
Bineinteles ca ceea ce unii numesc dovezi din surse neoficiale, sau ceea ce eu numesc 
dovada omeneasca, poate, in teorie, sa fie pus sub semnul intrebarii, la fel ca in 
controversa Baconiana sau ca in Criticismul Suprem. Povestea nasterii mele poate fi 
neadevarata. Poate ca sunt mostenitorul cel demult ratacit al Sfantului Imperiu 
Roman, sau un bebelus parasit de niste ticalosi din Limehouse pe pragul unei case din 
Kensington, ca sa dezvolt ceva mai tarziu in viata o criminalitate ereditara odioasa. 
Unele din metodele sceptice aplicate originii lumii s-ar putea aplica si in cazul meu, 
iar un cercetator serios si sincer ar putea trage comncluzia ca de fapt nici macar nu m-
am nascut.  Insa prefer sa cred ca bunul simt este ceva ce cititorii mei si cu mine avem 
in comun si ca vor avea rabdare sa urmareasca o insiruire plicticoasa de intamplari. 
 
M-am nascut din parinti respectabili si cinstiti; iar asta intr-o lume in care 
“respectabilitatea” nu era inca exclusiv un termen de abuz, insa retinea ceva din  slaba 
legatura filologica cu ideea de a fi respectat. Este adevarat ca, chiar si in timpul 
tineretii mele, sensul aceestui cuvant se schimba; dupa cum imi amintesc de o discutie 
avuta cu parintii mei, in care a fost folosit cu ambele lui (conotatii) implicatii. Tatal 
meu, care era un om linistit, plin de umor si de pasiuni, ne-a spus degajat ca fusese 
invitat sa mearga la ceea ce se numea pe vremea aceea The Vestry. La care mama, 
care era mai apriga (iute), mai neobosita si in general mai radicala in instinctele ei, a 
scos un sunet ce aducea cu un tipat de durere si a spus:”O, Edward, in nici un caz! Vei 
fi atat de respectabil! Niciodata pana acum n-am fost respectabili; asa ca hai sa nu-
ncepem acum.” Si mi-l amintesc pe tata spunand cu blandete”Draga mea, tu prezinti 
mai degraba o imagine alarmanta a vietilor noastre, daca spui ca pana acum n-am fost 
niciodatata respectabili.” Cititorii cartii “Mandrie si prejudecata”  vor baga de seama 
ca ceva din Dl. Bennet se regasea in tata; desi cu siguranta nimic din Dna. Bennet nu 
se regasea in mama. 


