
Capitolul 1 
Dovezi din auzite 

Plecându-mă cu o credulitate oarbă, precum mi-e obiceiul, în faţa autorităţii şi înaintea 
tradiţiei străbunilor, înghiţind în mod superstiţios o poveste pe care la vremea respectivă 
n-am putut-o supune verificării prin experiment sau judecată personală, nutresc 
convingerea fermă că m-am născut pe 29 mai, 1874, pe Campden Hill, Kensington; am 
fost botezat potrivit rânduielilor Bisericii Angliei în mica biserică St. George, vizavi de 
uriaşul turn de apă care domina acea coastă. Nu atribui nicio semnificaţie relaţiei dintre 
cele două clădiri; şi neg cu indignare că biserica a fost aleasă fiindcă era nevoie de 
întreaga rezervă de apă din vestul Londrei pentru a săvârşi creştinarea mea. 

Totuşi, marele turn de apă a fost sortit să joace rolul său în viaţa mea, după cum voi relata 
într-o pagină ulterioară; dar acea întâmplare este legată de propriile mele experienţe, în 
vreme ce naşterea mea (precum am spus) este un incident pe care îl accept, asemenea 
unui ţăran ignorant şi sărac, doar pentru că mi-a fost transmis prin viu grai. Dar înainte să 
ajung la vreuna dintre experienţele proprii, găsesc de cuviinţă să dedic acest scurt capitol 
câtorva date istorice despre familie şi mediul în care am crescut, date care se întemeiază, 
la fel de precar, pe simple dovezi din auzite. Desigur, ceea ce mulţi numesc dovezi din 
auzite, sau ceea ce eu numesc dovezi omeneşti, ar putea fi, în teorie, pus sub semnul 
întrebării, ca în controversa baconiană sau ca în cea mai mare parte din Critica 
Superioară. Povestea naşterii mele s-ar putea să fie neadevărată. Poate că sunt 
moştenitorul pierdut al Sfântului Imperiu Roman sau un nou-născut părăsit de nişte 
interlopi din Limehouse la uşa unei case din Kensington, pentru a face mai târziu în viaţă 
dovada unei cumplite eredităţi criminale. Câteva dintre metodele sceptice aplicate originii 
lumii ar putea fi aplicate originii mele, iar un cercetător grav şi serios ar putea ajunge la 
concluzia că nu m-am născut defel. Prefer totuşi să cred că eu şi cititorii mei avem în 
comun ceea ce se cheamă common sense; şi că vor dovedi răbdare faţă de o expunere 
plicticoasă a faptelor. 

M-am născut din părinţi respectabili, dar oneşti; adică într-o lume în care cuvântul 
„respectabilitate” nu era încă folosit exclusiv ca jignire, ci păstra o vagă legătură 
filologică cu ideea de a fi respectat. Este adevărat că şi în tinereţea mea sensul cuvântului 
începea să se schimbe; după cum îmi amintesc de o conversaţie dintre părinţii mei, în 
care era folosit în ambele accepţiuni. Tata, care era senin, plin de umor şi cu multe 
hobbyuri, a remarcat într-o doară că i se ceruse să facă parte din ceea ce pe atunci se 
numea Adunarea Parohială. La auzul veştii, mama, care era mai iute, mai agitată şi în 
general mai radicală în apucăturile ei, a scos un strigăt aproape de durere, spunând: 
„Edward, nu! O să devii atât de respectabil! N-am fost niciodată respectabili până acum! 
Să nu începem tocmai acum”. Îmi amintesc că tata i-a răspuns cu blândeţe: „Draga mea, 
prezinţi o imagine destul de alarmantă despre vieţile noastre, dacă spui că n-am fost 
niciodată respectabili, măcar o clipă”. Cititorii romanului Mândrie şi prejudecată vor 
observa că tatăl meu avea în firea lui ceva din Dl Bennet; mama cu siguranţă n-avea 
nimic din Dna Bennet. 


