
8  Szkice

Gazeta Kulturalna Poezja  Proza  Krytyka  H is tor ia  Sztuka  Muzyka Numer 2(270) luty 2019

Ilona Warpas-Świderska

Między tradycją a nowoczesnością
Powieściowy Sherlock Holmes

a jego najnowsze wcielenia filmowe i telewizyjneWydana 27 grudnia 1887 roku powieść
Studium w szkarłacie Arthura Conan Doyle’auważana jest za pierwszy, w pełni realizu-jący założenia formalne powieści detekty-wistycznej utwór.1 Jemu również zawdzię-czamy stworzenie jednej z najbardziejrozpoznawalnych i popularnych także dziśpostaci detektywa. Mowa oczywiście oSherlocku Holmesie.Genialny brytyjski detektyw od począt-ku dał się poznać jako nieco ekscentrycznydżentelmen rozwiązujący zagadki krymi-nalne, z którymi nie radziły sobie najwięk-sze mózgi Scotland Yardu. Holmes szybkozaskarbił sobie sympatię czytelników,którzy uważnie śledzili jego poczynania ażdo 19272 roku, w kolejnych powieściach iopowiadaniach, choć sam autor zamierałsię z nim rozstać znacznie wcześniej.3 Jegopopularność nie słabnie także i dziś. Świad-czą o tym choćby kolejne, tłumaczone naponad 60 języków, wydania utworów Doy-le’a, dostępna w internecie twórczość fa-nowska, a także liczne ekranizacje jegoprzygód – od 1905 roku powstały łącznie72 produkcje opowiadające o losach tejpostaci.Kim jest powieściowy Holmes? Jak wy-gląda? Doktor John Watson, były lekarz wDepartamencie Medycznym KrólewskiejArmii, weteran wojskowy i późniejszynieodłączny kompan Sherlocka, opisuje gonastępująco:

Wzrostu miał ponad metr osiemdziesiąt,
był jednak tak chudy, że wydawał się jeszcze
wyższy. Wzrok miał bystry i przenikliwy, jeśli
nie liczyć […] okresów apatii, zaś wąski, orli nos
całej twarzy nadawał wyraz czujności i zdecy-
dowania. Także długa, kwadratowa broda
znamionowała człowieka rzutkiego i pewnego
siebie. Na rękach stale miał plamy po atramen-
cie i odczynnikach, jego dotyk jednak charakte-
ryzował się niezwykła delikatnością.4Sherlock choć fizycznie dość niepozor-ny, był dużo silniejszy niż wyglądał. Posia-dał także umiejętność walki na kije, pięści iszable, bo wydawały mu się najbardziejużyteczne. Na co dzień nie rozstawał się zeszkłem powiększającym i taśmą mierniczą,które stały się jego znakami rozpoznaw-czymi, podobnie jak czapka myśliwska(deerstalker). Charakterystyczne nakryciegłowy detektyw zawdzięcza jednak nieDoyle’owi, a Sidneyowi Pagetowi, współ-pracującemu z magazynem „The Strand”ilustratorowi, który nadał detektywowirealny kształt, wzorując się przy tym nasylwetce swojego brata, Waltera.5Wygląd zewnętrzny i zachowanie Hol-mesa sprawiły, że opowiadającemu o nim

Stamfordowi, pielęgniarzowi ze szpitalaBarts jawił się jako osoba tajemnicza, wy-kazująca się dużą wiedzą, choć często wy-korzystująca ją w sposób niekonwencjonal-ny. To właśnie z jego relacji dowiadujemysię, że pracuje on w szpitalnym laborato-rium chemicznym oraz jako konsultantdetektywistyczny. Jest doskonałym chemi-kiem i anatomem, choć nigdy nie kształciłsię w tym kierunku. Jego zainteresowania,choć rozległe, są rozproszone i chaotyczne.Zaskakujący jest przy tym niemal zupełnybrak wiedzy o świecie mu współczesnym. Zdrugiej strony, gdy coś go zainteresujeoddaje się temu bez reszty, niemal kipienergią. By rozwiązać zagadkę nie musizresztą nawet wychodzić z domu. Oględzindokonuje tylko przy najbardziej osobliwychsprawach. Zwykle wystarczają mu fakty,własna wiedza, intuicja i dedukcja. Holmeswidzi bowiem świat jako system elemen-tów ściśle ze sobą połączonych, z którychkażdy mówi coś o pozostałych. Warto za-tem zwracać uwagę nawet na błahostki,gdyż zawierają informację co dana osobamyśli, jak postępuje.6 Nic dziwnego, że potak wnikliwych analizach Sherlock bywawyczerpany i zwyczajnie wyleguje się nasofie. Jego skrupulatność widoczna jesttakże w sposobie funkcjonowania – co-dziennie kładzie się spać przed dziesiąta, arano po śniadaniu wychodzi do laborato-rium, prosektorium lub na spacer. W wol-nym czasie grywa na skrzypcach. Pozamuzyką, pozwala sobie także na inne przy-jemności. Przez wzgląd na upodobanie domocnego tytoniu, także w filmowych itelewizyjnych adaptacjach ukazywany jestczęsto z fajką. Nie stroni też od kokainy,której siedmioprocentowy roztwór stosuje,by odświeżyć umysł i stymulować go trans-cendentalnie. Jak nietrudno się domyślićnie wszystkie jego poglądy i postawy spo-tykają się ze zrozumieniem i akceptacją, bo:
jest ten pan Holmes odrobinę zbyt naukowy, do
wszystkiego podchodzi z przesadnie zimną
krwią. Bez trudu mogę sobie wyobrazić, że
ukradkiem podsuwa przyjacielowi dawkę
świeżo wydobytego z jakiejś rośliny alkaloidu,
nie ze złośliwości, rzecz jasna, lecz wiedziony
ciekawością badacza, jakie też będą tego efekty.
Aby być wobec niego sprawiedliwym, dodam, że
nie wahałby się zaaplikować taką substancję
sobie samemu. Jego pasją jest wiedza dokładna
i ścisła.

– To mu się chwali.
– A jeśli przybiera to przesadną postać?

Moim zdaniem pasja owa w dziwacznej wystę-
puje formie, jeśli popycha do okładania kijem
zwłok w prosektorium.

– Bije martwe ciała?!
– Tak, aby sprawdzić, jak długo po śmierci

można wywołać plamy opadowe. Na własne
oczy widziałem jak to czynił.

– Przecież mówił pan, że nie ma za sobą
medycznych studiów.

– Bo nie ma. Bóg jeden wie, czym on się do-
kładnie zajmuje, ów pan Holmes.7Sam zainteresowany nie rozwiewawątpliwości narastających wokół swojejosoby. Rzadko mówi o sobie, swojej prze-szłości czy zamiarach. Nie jest zresztą łatwowyciągnąć z niego jakiekolwiek informacje.Obcy wydaje się mu także być świat emocji.Holmes jest jednak przy tym osobą towa-rzyską, ma wielu znajomych, być możedlatego, że „wydaje się przyzwoitym czło-wiekiem”.8 Na pierwszym miejscu stawiajednak naukę. Bardziej niż chociażby randkiinteresują go dane. Świat, w którym egzy-stuje nie sprzyja też nawiązywaniu bliż-szych damsko-męskich relacji. Jest to światzdominowany przez mężczyzn – Watsona,Lestrade’a, Moriarty’ego. Stąd też zapewnepóźniejsze wykorzystanie postaci na po-trzeby utworów o tematyce homoerotycz-nej, jej echa widoczne są zresztą także wnajnowszych filmowych i telewizyjnychadaptacjach utworów Doyle’a.9

Warto wspomnieć, że od 1905 rokuzrealizowano w sumie aż siedemdziesiątdwie produkcje filmowe i telewizyjne po-święcone postaci Holmesa. Od roku 2000powstało ich aż piętnaście.10 Wśród nichznalazły się: Pies Baskerwilów (2000), Kró-
lewski skandal (2001), Znak czterech(2001), Sprawa wampira z Białej Kaplicy(2002) wszystkie wyreżyserowane przezRodney’a Gibbonsa, a także Pies Baskerwi-
lów (2002) w reżyserii Davida Attwooda,
Sherlock. Walka ze złem (2002) w reżyseriiGrahama Theakstona, Sherlock Holmes i
sprawa jedwabnej pończochy (2005) wreżyserii Simona Cellana Jonesa, Sherlock
Holmes i urwisy z Baker Street (2007) wreżyserii Juliana Kempa, steampunkowy
Sherlock Holmes (2010) w reżyserii Rachel


