
 
Dovezi din zvonuri 

 
 
Plecându-mă cu credulitate oarbă, potrivit obiceiului meu, înaintea autorităţii pure şi a 
tradiţiei bătrânilor, înghiţind în mod superstiţios o poveste pe care nu am putut să o testez 
în acel moment prin experiment sau prin judecată privată, sunt ferm de acord că m-am 
născut pe 29 mai, 1874, în Campden Hill, Kensington; şi am fost botezat potrivit 
ritualurilor Bisericii Angliei în bisericuta St. George situată vis-à-vis de Waterworks 
Tower care domina acea culme. Nu pretind că există nici o semnificaţie în relaţia dintre 
cele două clădiri; şi neg cu vehemenţă faptul că biserica a fost aleasă pentru că avea 
nevoie de toată puterea apei de la West London pentru a mă încreştina. 
 
Cu toate acestea, măreţul Waterworks Tower / Turn de apă a fost menit să-şi joace rolul 
în viaţa mea, aşa cum voi relata pe o pagină ulterioară; dar acea poveste este legată de 
propriile mele experienţe, spre deosebire de naşterea mea care (aşa cum am spus) este un 
incident pe care îl accept, ca un ţăran sărac şi ignorant, doar pentru că mi-a fost transmis 
prin tradiţie orală. Şi înainte de a ajunge la una din experienţele mele, este bine să 
dedicăm acest scurt / succint capitol câtorva din celelalte împrejurări ale familiei mele şi 
mediului pe care le deţin în mod precar pur şi simplu din dovezi zvonite. Bineînţeles, 
ceea ce mulţi numesc dovada din auzite sau ceea ce eu numesc dovadă omenească, poate 
fi pusă sub semnul întrebării în teorie, ca şi în controversa baconiană sau într-un enunţ al 
criticii înalte. Povestea naşterii mele poate fi neadevărată. Aş putea fi moştenitorul de 
mult pierdut al Sfântului Imperiu Roman, sau un copil lăsat de bandiţi din Limehouse pe 
scările din faţa porţii în Kesington, pentru a dezvolta în anii următori ai vieţii o ereditate 
criminală hidoasă. Unele dintre metodele sceptice aplicate originii lumii pot fi aplicate 
originii mele, iar un cercetător sobru şi serios poate ajunge la concluzia că nu m-am 
născut niciodată. Dar prefer să cred că bunul simt este ceva pe care cititorii mei şi cu 
mine îl avem în comun; şi prin urmare vor avea răbdare cu un rezumat plicticos al 
faptelor. 
 
M-am născut din părinţi respectabili dar oneşti; aceasta însemnând, într-o lume unde 
cuvântul „respectabilitate” nu era, totuşi, în mod exclusiv, un termen al abuzului, dar 
păstra o  vagă conexiune filologică  cu ideea de a fi respectat. Este adevărat că în propria-
mi tinereţe, sensul cuvântului se schimba; aşa cum îmi amintesc într-o conversaţie dintre 
părinţii mei, în care a fost folosit cu ambele implicaţii. Tatăl meu, care era calm, plin de 
umor şi cu multe pasiuni, a remarcat în mod obişnuit că a fost rugat să meargă în ceea ce 
pe atunci se numea Sacristia. La aceasta, mama mea, care era mult mai promptă, 
neliniştită şi în general radicală în instinctele ei, a rostit ceva asemănător unui strigăt de 
durere; ea a spus, „O, Eduard, nu! Vei fi atât de respectabil! Nu am fost niciodată 
respecabili, să nu începem acum.” Şi mi-l amintesc pe tata răspunzând cu blândeţe, 
„Draga mea, prezinţi o imagine mai degrabă alarmantă a vieţilor noastre, dacă afirmi că 
nu am fost nici măcar o singură dată respectabili.” Cititorii cărţii Mândrie şi 
prejudecată vor percepe că era ceva din Dl. Bennet în tatăl meu; deşi nu era nimic din D-
na Bennet în mama mea. 
 


