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Pre Doylovu literárnu metódu je na štylistickej rovine charakteristická predovšetkým 
výrazná vizuálna charakteristika plánu prostredia, rovnako ako aj postáv, ktoré sa čo i len 
mihnú textom. Sú charakterizované prostredníctvom výrazných detailov, ktoré často „vybo
čujú" zo štatistického priemeru: „O chvíľku prišiel nízky scvrknutý človiečik, krčil sa a pri 
chôdzi sa poberal šuchtavo. Mal oblečený rozopätý kabát, na nikáve dechtovú škvrnu, čer
veno-čiernu kockovanú košeľu, cajgové nohavice a veľmi obnosené ťažké baganče. Tvár 
mal chudú, hnedú a ľstivú, na nej neprestajný úsmev, ktorý mu odkrýval nepravidelný rad 
žltých zubov, a pokrčené niky mal napoly zatvorené, ako to býva zvykom u námorníkov" 
(Doyle, 1958, s. 168). Takéto detaily jednak vytvárajú pre čitateľa výrazný vizuálny men
tálny obraz postavy, jednak práve z nich dokáže Sherlock Holmes „dedukovat"' skutočnos
ti podstatné pre riešenie prípadu. „Dechtová škvrna" na rukáve môže byť v mechanizme 
narácie len detailom produkujúcim vizuálnu charakteristiku, môže sa však stať aj význam
nou indíciou pre „dedukciu", napríklad zamestnania či nedávnej činnosti danej osoby. Tvá
re zločincov často vynikajú - rovnako ako ich zločinecké plány a akty - istou bizarnosťou: 
„(...) myslel som si, že ten čudný, prenikavý, drobný smiech je tiež symptómom nejakej ner
vovej choroby. Hrôza jeho tváre bola však v očiach, v oceľovosivých a chladne sa lesknú
cich kdesi v hÍbke zlomyseľnosťou, neúprosnou krutosťou" (Doyle, 1958, s. 259 - 260). 
V postave sa spájajú kontrasty: smiech a krutosť (podobne ako v postave zamestnávateľa 
z Dobrodružstva Krvavej bučiny). Tu však ani smiech nie je označujúcim, ktoré by signifi
kovalo svoj obvyklý význam (nie je symptómom veselosti, ani dobromyseľnosti), ale je 
falošným označujúcim, patologickým produktom nervovej choroby. 

Výrazná vizuálna charakteristika je príznačná aj pre Doylovu konštrukciu plánu 
prostredia. Doylov text - popri pošmúrnom hmlistom, zväčša novembrovom Londýne s je
ho ópiovými brlohmi - nezriedka zavedie čitateľa do pošmúrnych osamelých vidieckych 
domov, pričom detailne opisuje ich časti - napríklad „montáž" architektonických slohov 
budovy: „ústredná časť bola veľmi stará a la·ídla velíni nové; mala vysoké tudorovské ko
míny a lišajníkom zarastenú strmú strechu z horshamskej bridlice" (Doyle, 1966, s. 310). 
Opis je generovaný metonymickým princípom: po zahliadnutí budovy z diaľky, „v celku", 
je budova rozložená do častí (detailov) a následne sekvencie opisu kopírujú kauzálnu ná
slednosť príchodu návštevníkov do domu: opis schodov - povaly vo vnútri („boli popretí
nané ťažkými dubovými trámami a nerovné dlážky sa prehýbali vo veľkých oblinách", tam
že) - a ústrednej siene (,,Bola tam veľká ústredná sieň a do tej nás Ferguson zaviedol. 
V obrovskom staromódnom kozube, za ktorým bola železná mreža, datovaná rokom 1670, 
blčali a prašťali polená v nádhernom ohni", tamže). „Nasýtenosr' naratívnej štruktúry seg
mentmi opisov jednak doylovskému textu dodáva väčšiu epickú šírku, produkuje výraznej
ší efekt reality a dodáva atmosféru - a aj literárnou prepracovanosťou (i z kvantitatívneho 
hľadiska) tejto zložky ho odlišuje od „poklesnutejších" reprezentantov detektívnej literatú
ry, zameraných predovšetkým na prudký dejový spád s minimalizáciou opisných pasáží. 
Dej niekedy zavedie Sherlocka Holmesa s jeho verným pomocníkom do ,„prázdnych do
mov", tmavých a rozpadávajúcich sa, ktoré sa dočasne stávajú skrýšou zločincov. Tma, 
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z ktorej vykrajuje svetlo lampáša rozpadávajúce sa predmety denného použitia i nábytku, 
ktoré už stratili svoju funkciu, množstvo prachu a špina - to všetko podkresľuje napätie. 

Dôraz na vizuálnu stránku opisov plánu prostredia a postáv v texte je v súlade s Doy
lovými literárnymi názonni na štýl, ktorý má mať silnú evokačnú schopnosť intendovaného 
„predstaveného sveta", avšak aby štýl tento efekt dosiahol, sám sa musí strácať, miznúť 
z pohľadu čitateľa: najlepší štýl je „neviditeľný". Doyle to formuluje na príklade Stevenso
na - autora, ktorého vždy veľmi obdivoval: „Naozaj dobrý štylista je ako Beau Brummelov 
opis dobre oblečeného muža - tak oblečeného, že by ho nikto nikdy nespozoroval. V oka
mihu, keď začnete pozorovať štýl človeka, je pravdepodobné, že s ním niečo nie je v po
riadku. Je to zahmlievanie krištáľu - rozptýlenie čitateľovej mysle od merita veci k manie
re, od autorovej témy k autorovi samotnému" (Doyle, 1907, s. 252 - 253). „Najlepšie je 
vždy to najprirodzenejšie" (Doyle, 1907, s. 252). Naopak tam, kde sa Stevenson snaží byť 
vedomým štylistom, podľa Doyla veľa stráca na literárnom majstrovstve (tamže). Tieto 
názory na štýl sú v súlade s technikou písania kódu literárneho smeru realizmu (Doyle ,,rea
listicky" od autora požaduje, aby upriamil čitateľovu pozornosť na tému, svet, nie „roman
ticky" na seba samého: text nie je sebavýrazom autora), pričom sa vo vyššie uvedenom ci
táte - zaujímavo a paradoxne - spájajú s elementom iného kódu: s dekadentným dandym 
Beauom Bnumnelom. Môžeme tu „v akcii" pozorovať priesečník kódov literárnych sme
rov, ktoré preorávajú Doylovo písanie; kódov, ktoré sa prepínajú, keď ho striedavo generu
jú. Hneď nasledujúci postulát prirodzenosti štýlu (ktorý Doyle vo svojom písaní dodržiava) 
sa ocitá v kontrastnom pôsobení voči tematickému plánu otváracích gambitov doylovských 
príbehov exponujúcich udalosti spadajúce pod kategóriu čudného, ako už o tom bola reč. 

Postulát prirodzenosti štýlu zároveň- keď sa pokúsime rekonštruovať Doylove lite
rárne názory v ich vzájomnom prepojení - zrejme vyplýva aj zo samotného charakteru 
štýlu (a nielen zo stratégie, akou má štýl pôsobiť na čitateľa): podľa Doyla, opäť v súlade 
s kódom realizmu a v ostrej opozícii voči romantizmu (ktorého kategóriu génia však zasa 
celkom iste aplikuje na svojho veľkého detektíva), „žiadny človek štýl nevynachádza. Je 
vždy spätne odvodený od nejakého vplyvu či, ako to býva obvyklejšie, je kompromisom 
medzi niekoľkými vplyvmi" (Doyle, 1907, s. 127). Spisovateľov štýl teda nepatrí len 
jemu, ale je priesečníkom viacerých rukopisov - je dezindividualizovaný, a práve preto 
môže byť „prirodzený" a môže sa strácať z pohľadu čitateľa: byť krištáľovo priezračný, 
byť priezračným krištáľom, cez ktorý „čitateľova mysel"', vnútorné oko jeho predstavi
vosti, uvidí „vec" - a funkciou štýlu je len táto služba, služba byť nositeľom, sprostredko
vateľom „veci": predstaveného sveta s jeho udalosťami a postavami. Práve takýto štýl 
umožňuje, aby čitateľ uvidel - prostredníctvom krištáľu textu - „veci" lepšie, než by ich 
dokázal uvidieť sám svojím skostnateným zrakom: „(„.) hlavnou charakteristickou vlast
nosťou Stevensona je jeho kuriózny inštinkt pre to, aby vyslovil na tom najmenšom 
priestore len tých zopár slov, ktoré odtlačia dojem do čitateľovej mysle. Umožní vám 
vidieť vec jasnejšie, než ako by ste ju pravdepodobne videli vy, aj keby vám spočívala 
bezprostredne pred očami" (Doyle, 1907, s. 260). Len pripomínam formalistickú Šklov
ského charakteristiku umenia (z druhého desaťročia 20. storočia), ktoré má prostredníc
tvom postupu ozvláštnenia obnoviť čitateľov živý kontakt s vecami, zbaviť ho ustrnutých 
schém vnímania vecí. V skorších doylovských náhľadoch na štýl tento živý kontakt čita
teľa s „vecou" nastoľuje zasa práve prirodzenosť, krištáľová neviditeľnosť štýlu. 
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Aj metafory v rámci opisu sú vizuálne a prenesený význam nebýva príliš vzdialený od 
doslovného: napr. stráne krajiny Devonshiru sú ,,pofŕkané obrovskými balvanmi" (Doyle, 
1957, s. 397), ,,sprinkled with giant boulders" (Doyle, 1998, s. 56): jemný metaforický po
sun významu slovesa (pofŕkať možno kvapkami tekutiny, nie však obrovskými balvamni) 
presne pomenúva „distribúciu" balvanov v rámci krajiny a prípadne diskrétne otvára a zá
roveň nezodpovedá otázku neznámeho agensa (kto pofŕkal stráne balvanmi?), čo spadá už 
do sféry problematiky Doylovho svetonázoru. Slatiny sú pokryté ,,zlatými škvrnami kvitnú
cich kríkov" (Doyle, 1965, s. 318): v tejto syntagme zástupné pomenovanie kríkov („zlaté 
škvrny"), ktoré je zároveň vizuálnym atribútom týchto kríkov (a doslovné pomenovanie 
v syntagme sa následne ihneď pripája k obraznému, keďže ide o genitívnu metaforu), opi
suje ich vizuálny dojem na pozorovateľa a taktiež priestorovú distribúciu kríkov. 

Idylické opisy vidieckej prírody- najprv videnej z okna vlaku či drožky, neskôr zakú
šanej na vlastnej koži - nesú predovšetkým kontrastnú funkciu voči zločinu, ktorý práve na 
tomto idylickom vidieku číha v holmesovskom univerze na každom kroku. „Slatiny boli 
pokryté zlatými škvrnami kvitnúcich kríkov, ktoré nádherne žiarili vo svetle jasného jarného 
slnka" (Doyle, 1965, s. 318) - s takýmito pozitívnymi konotáciami kronikár Watson opisu
je prostredie, v ktorom sa bude na osamelej lesnej ceste odohrávať temná dráma Dobrodruž
stva samotnej cyklistky. V opozícii voči idylickému pokoju prírody stojí sídlo, ktoré je do 
nej zasadené, jeho okolie nesie - ako inak - znaky pošmúrnosti a úpadku (konotujúce 
pošmúrny charakter i morálny úpadok jeho majiteľa aj s jeho návštevníkmi). 

Vzácnym nálezom pre genetickú kritiku a dokladom toho, akým spôsobom Conan Doy
le svoje detektívne texty písal, je - prirodzene, že ntlwpis: „nájdený rukopis" v pozostalosti, 
ktorý bol objavený na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia, Dobrodružstvo vysokého 
muža (The Adventure of the Tall Man; český preklad in: Doyle, 2004 ). Ide o konspekt - náčrt 

zápletky a deja. Doylova metóda písania bola teda pravdepodobne taká, že poviedku napísal 
„na dvakrát": podrobný konspekt zápletky, indícií, „dedukcie", ako aj postupnosti dejových 
sekvencií v podstate obsahuje kompletnú naratívnu štruktúru detektívnej poviedky v konden
zovanej podobe, kým ju jej „prepísanie" do literárnej podoby zahalí do hávu Doylovho „nevi
diteľného štýlu". To však v prípade tejto poviedky Doyle pravdepodobne už nikdy neurobil. 
(Napriek tomu - pre nás nadšencov to znamená, že magická autentická päťdesiata siedma 
poviedka so Sherlockom Holmesom bola napokon predsa objavená!) 

Detektívny príbeh, samozrejme, musí autor skonštruovať „odzadu". Doyle v eseji 
Pravda o Sherlockovi Holmesovi píše: „Lidé se me často ptají, zda pi'i psaní již dopredu 
vím, jak který Holmesuv pi'íbeh skončí. Samozrejme, že ano. Človek by steží mohl kor
midlovat loď, kdyby netušil, kterým smčrem leží jeho cíl. Nejdfíve musíte mít nápad.( ... ) 
Pokud tedy máte ústrední myšlenku, musíte ji nejak zasti'ít a položit dôraz na vše, co by 
mohlo problém vysvetlit jinak" (Doyle, 2004, s. 40). Nastražovanie falošných stôp na 
čitateľa neodmysliteľne patrí k práci autora detektívok. 

Je tu motív vraždy zastrelením cez otvorené okno spáchanej pravdepodobne pomo
cou rebríku, ktorý v zodpovedajúcej dÍžke vlastní v celej dedine len podozrivý (táto indí
cia sa situuje na úrovni zdania). Holmes sa obzerá po pozemku okolo domu zavraždené
ho, kde by sa mohol skrývať dlhý predmet: ideálnym miestom sa ukazuje byť studňa. 
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V nej sa nájdu chodúle (skutočná pomôcka vraha), ktoré sú „synonymné" s rebríkom. 
Nález je výsledkom Holmesovej abdukcie (za predpokladu, že rebrík nebol vrahovým 
nástrojom - aký môže byť jeho ekvivalent a kde ho možno ukryť?) - studňu totiž nikto 
z polície neprehliadal, „nehať se zjevne nie neztratilo" (Doyle, 2004, s. 116). 

Vraha Holmes nakoniec môže odovzdať spravodlivosti len takým spôsobom, že ho 
vydesí na smrť vďaka hercovi, ktorého namaskuje ako dvojníka zavraždeného a ten sa na 
chodúľoch približuje k oknu „svojho" vraha. 

Doyle si do konspektu zapisuje číslovaný zoznam indícií proti falošne obvinenému: 
„V hlíne pod oknem ložnice zilstaly stopy po lehkém žebfíku a on jediný ve vesnici lakový 
žebfík vlastní" (Doyle, 2004, s. 115): tieto stopy sú zasa „homonymné" so stopami po 
chodúľoch, pretože to v skutočnosti nie sú stopy rebríka. Je taktiež potrebné písaním vy
stavať plán prostredia takým spôsobom, aby tieto stopy mohli vstúpiť do vzájomného 
homonymného vzťahu - aby sa aj plán prostredia so svojimi stopami zodpovedajúco 
podieľal na ekonómii detektívnej zápletky: ,,Pod oknem se kolem domu táhne úzký pás 
hlíny, podél šterkové cesty, na níž childy nezanechaly žádné stopy" (s. 116). 

V konspekte sa nachádza aj zopár (tých najúdernejších) útržkov priamej reči, avšak 
jej uvádzacia reč ešte patrí konspektu Ue totiž písaná v prítomnom čase, zatiaľ čo Doylo
ve poviedky v hotovom tvare sú písané v epickom préterite). 

Sväté knihy zvyknú mať aj svoje apokiyfy: samozrejme, v týchto pasážach, ktoré sa 
zaoberajú tvorbou Conana Doyla, zatiaľ obídeme podráždeným mlčaním všetky tie neka
nonické spisy od iných autorov, jestvujú však aj také „knihy", pri ktorých je ich kanonic
kosť neistá: rímski katolíci tvrdia áno, evanjelici nie ... Kto z nás, pravoverných obdivova
teľov Sherlocka Holmesa, nie je zožieraný stravujúcou túžbou nájsť konečne päťdesiatu 
siedmu (či teraz už päťdesiatu ôsmu) poviedku naozaj z pera nášho autora; kto z nás van
tikvariátoch nelistuje iné vydania holmesovských spisov v - to každý z nás veľmi dobre 
vie - márnej nádeji, že v nich objaví text, ktorý ešte nečítal! Avšak stalo sa: Pearson objavil 
medzi listinami Conana Doyla poviedku Prípad hľadaného muža (The Case of the Man 
who was Wanted; asi 1914, český preklad in: Doyle, 2004). Nie je však isté, či nejde o prá
cu penzionovaného architekta Arthura Whitakera, ktorý jej námet predal Doylovi za 
smiešnu sumu desiatich libier. Avšak „je možné, že sir Arthur by! spoluautorem konceptu 
povídky nebo naopak její konečné podoby" (Haining, 2004, s. 19). Spolupráca by nebola 
prekážkou: veď dodnes sa celkom presne nevie, aký bol podiel Robinsona na autentickom 
Doylovom texte Pes baskervillský (pozri nižšie). Je však škoda, že Peter Haining nespomí
na, v akej podobe sa našiel tento text v Doylovej pozostalosti: predsa ak by sa našiel 
v Doylovom autografe, s určovaním jeho „podielu" by neboli žiadne problémy. Z toho 
usudzujem, že poviedka asi nebola napísaná Doylovým rukopisom. Zápletka pracuje 
s maskovaním a dvojitou identitou muža „zmiznutého" z lode Empress Queen. 

V Doylovom „holmesovskom archíve" sa nachádza ešte jeden klenot - jednoaktov
ka Korunný diamant (The Crown Diamond, in: Doyle, 2004) a - ako hovorí Peter Hai
ning - v rámci Doylovho diela zaujíma jedinečné postavenie v tom, že nebola neskoršou 
dramatizáciou poviedky, ale naopak: Doyle podľa nej neskôr napísal Mazarinov draho
kam (por. Haining, 2004, s. 21). Autorstvo hry Problém Sherlocka Holmesa je neisté: nie 
je jasné, či ho netreba pripísať hereckému predstaviteľovi Sherlocka Holmesa Williamovi 
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Gillettovi. A potom sú tu - skôr ako kuriozita než ako prírastok do Kánonu - ešte dve 
kratučké dvojstranové paródie z pera samého autora - Poľný bazár a Ako sa Watson nau
čil Holmesovufintu (in: Doyle, 2004). 

Lineárno-zvratnou kompozičnou štruktúrou vykazujúcou istú príbuznosť s holme
sovskými poviedkami sa vyznačuje aj Doylova poviedka Ako brigadier zabil bratov 
z Ajacca zo zbierky Hrdinstvá brigadiera Gérarda (Exploits ofBrigadier Gerard). Napo
leon (tentoraz ten „naozajstný", a nie „Napoleon zločinu") sa tu situuje v pozícii masku
júceho sa Sherlocka Holmesa a „watsonovskému" rozprávačovi brigadierovi Gérardovi, 
pred ktorého očami maskovaného „Napoleona" zločinní bratia zavraždili, vysvetlí, že za 
seba nastrčil obetavého vojaka, ktorý sa naňho podobá postavou. Napoleon preľstil svo
jich nepriateľov usilujúcich o jeho život podobne ako Sherlock Holmes v Dobrodružstve 
v prázdnom dome či v Dobrodružstve umierajúceho detektíva, akurát že pritom „napo
leonsky" obetoval život jedného vojaka. 

Pri sledovaní genealógie kreovania detektívnych narácií so Sherlockom Holmesom 
„oprášili" doylovskí bádatelia niektoré rané Doylove príbehy, v ktorých táto preslávená 
dvojica ešte nevystupuje. O nepublikovanej poviedke s dvojicou lovcov duchov Straši
delný Goresthorpský majer som sa už zmienil na inom mieste (por. Horváth, 2006, s. 348). 
Jedným z predchodcov „ságy" je aj poviedka Záhada domácnosti strýca Jeremiáša (The 
Mystery of Uncle Jeremy' s Household, 1887; in: Doyle, 2004), ktorá vyšla časopisecky: 
nejde striktne o detektívnu poviedku, v ktorej by sa riešila záhada - fabulačnou matricou 
je príbeh o tom, ako zabrániť vražde, o ktorej sa rozprávač dozvie náhodným spôsobom. 
Dôležitejšie sú však isté tematické súvzťažnosti s holmesovskou ságou, pričom Doyle 
„ve svých pozdejších dílech ,recykloval' nekolik svých raných témat" (Haining, 2004, 
s. 12): vystupuje tu dvojica priateľov, pričom však rola rozprávača a detektívneho hrdinu 
je tu distribuovaná opačne - rozprávačom je „bystrejší" a všímavejší Hugh Lawrence 
žijúci na Baker Street a odolný voči ženským pôvabom. Jeho priateľ John H. - nie Wat
son, ale Thurston (toto priezvisko sa neskôr stalo priezviskom Watsonovho biliardového 
partnera)- sa zasa oddáva chémii a nikdy nebol príliš všímavým človekom (Doyle, 2004, 
s. 55). Jednoducho, niektoré tematické elementy holmesovskej ságy sú tu prítomné, sú 
však distribuované iným spôsobom. Vyskytne sa tu tiež motív temných Indov so zločin
ným plánom pripomínajúci Collinsov Mesačný kameň. 

Prvou poviedkou, ktorú Doyle - hoci anonymne - publikoval, je Záhada Sasasské
ho údolia (The Mystery of Sasassa Walley, 1879; in: Doyle, 2004). Toto údolie má tiež 
svojho démona s planúcimi očami (Peter Haining preto túto poviedku dáva do súvislosti 
so Psom baskervillským), ale nakoniec sa všetko prirodzene - a na rozdiel od Psa basker
villského hlavne šťastne - vysvetlí. Čo je však na tomto texte ešte zaujímavejšie, je jeho 
- ak sa tak možno vyjadriť aj v súvislosti s anglickou literatúrou - skazový charakter, 
štylizácia do ústneho rozprávania, oslovovanie virtuálneho poslucháča a reakcie na jeho 
(písomne nezaznamenané) otázky. Poviedka je vyrozprávaná v 3. osobe ajej hrdinami sú 
dvaja priatelia, „lovci záhad" Tom a Diek. 

Ak Conan Doyle pel chvály na Stevensonov literárny štýl, tento autor mohol byť 
Doylovi blízky nielen kvôli štýlu, resp.je mu literárne blízky aj zápletkami svojich príbe-
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hov, ktoré zväčša priam vzorne spadajú pod kategóriu čudného, bizarného. Možno si varí 
predstaviť bizarnejší začiatok príbehu, než je ten v Podivnom prípade Dr. Jekylla a pána 
Hyda, kde po vyvalení dverí nachádzajú svedkovia v zamknutej miestnosti namiesto jed
nej osoby osobu druhú? A podobne v poviedke Lupiči mŕtvol (In: antológia Lupiči mrt
vol), kde dvaja zlodeji tiel pre pitvy (čo je už samo dostatočne hrôzostrašné, spolu 
s prostredím nočného cintorína a márnice) odcudzia jedno telo a po otvorení vreca nachá
dzajú telo iného človeka, ktorý ani čo by ich po svojej smrti prenasledoval? Pokiaľ prípad 
Jekylla a Hyda svoje riešenie má, i keď nadprirodzené (hoci pseudovedecké), riešenie 
tejto poviedky si Stevenson necháva, ako píše Jan Zábrana, „od cesty" (Lupiči mrtvol, s. 
48). Lineárno-zvratnou kompozíciou sa vyznačuje aj Stevensonova skôr kriminálna po
viedka Zločin storočia (In: Manhattan. Český Tčšín : Gabi, 1993), kde sa štyria muži 
a priateľka jedného z nich chystajú pirátsky vylúpiť loď. Zločincova priateľka sa v záve
re ukáže byť nasadenou policajnou agentkou, ktorá zabráni zločinnej akcii. 

V Stevensonovom Radžovom diamante (diamant tu ako leitmotív prechádza naprieč 
poviedkami, ocitajúc sa v rôznych rukách, a preväzuje takto poviedky do cyklu) sa vy
skytuje napríklad takáto bizarná záhada, ktorej „zadanie" môže pripomenúť „zadanie" 
Ligy červenovlasých: Neznáma osoba odkáže mladému mužovi Františkovi veľký ročný 
dôchodok, ak splní isté bizarné podmienky: musí byť v Paríži v nedeľu 15. tohto mesiaca, 
odpoludnia, a ísť do Comédie Fran9aise, vyzdvihnúť si v pokladni vstupenku na svoje 
meno a potom sa posadiť na vyhradené miesto a zotrvať tam po celé predstavenie (Ste
venson, 1931, s. 153). Druhá podmienka sa týka výberu životnej družky. František si 
vypočuje rozhovor s náznakmi týkajúcimi sa aj diamantu, pozoruje nejaký dom oproti 
(čiže opäť: nepozná kontext, súvislosti), kde býva dievčina, ktorá je možno jeho nastáva
júcou a možno jeho sestrou.„ Keď sedí v divadle, ,jinoch usoudil pudove, že lóže po jeho 
pravici bude asi v nejaké souvislosti s dramatem, v nemž hrá! nevedomky )akousi úlohu" 
(s. 163). František nechápe zmysel konaní okolitých postáv, ktoré stále zostáva záhadné. 
Záhada sa napokon vysvetlí ako rodinné tajomstvo. (A jeden z hrdinov, aby vedel, čo 
s ukradnutým diamantom, si kúpi zopár románov od Gaboriaua.) Jednoducho povedané, 
Stevenson konštruuje čo najbizarnejšiu záhadu (ako napríklad v poviedke Dvere pána 
Malétroit, v ktorej sa prenasledovaný hrdina náhodne ukryje vo dverách domu, kde je 
vzápätí uväznený a akýsi šialený starec trvá na tom, že sa hrdina do rána musí oženiť 
s jeho dcérou, inak zomrie) - a ďalšie udalosti túto záhadu len kumulujú. Podobne - po
zorovaním konania postáv, ktorému pozorovateľ bez znalosti zodpovedajúceho kontextu 
nerozumie - postupuje Stevenson aj v novelke Pavilón na piesčinách. (Všetky tieto spo
mínané texty nájde čitateľ v českom preklade in: Stevenson, 1931.) 

Ďalšie koincidencie a vzájomnú blízkosť oboch autorov možno vidieť v žánrovej 
skladbe ich tvorby: prienikom ich autorských žánrových množín. Obaja totiž písali aj 
historické romány, dobrodružnú spisbu a detektívnu fikciu (hoci u Stevensona išlo naozaj 
len o nábeh k tomuto žánru). 

Doylov román Pes baskervillský (The Hound of the Baskervilles, 1901) prvý raz 
vychádzal, tak ako predchádzajúce Doylove poviedky z Dobrodružstiev Sherlocka Holme
sa, na pokračovanie v časopise Strand. Zaujímavá je chronologická situovanosť tohto prí-
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behu v rámci fiktívnej chronológie Holmesovho života. V čase, keď román vychádza, ve
rejnosť sa (na základe Doylovej poviedky Posledný problém) nazdáva, že Sherlock Holmes 
zahynul pri páde do Reichenbašského vodopádu (a myslí si to s dobrou vierou zrejme aj 
jeho autor). Malo by teda ísť o „predreichenbašské" dobrodružstvo z archívu dr. Watsona. 
Na základe postavy Sherlocka Holmesa však W. W. Robson (isteže, v rámci holmesologic
kej hry) vyslovuje presvedčenie, že ide o skrytý postreichenbašský prípad: Holmes v ňom 
pri scéne, keď si myslí, že sir Henry jeho vinou zahynul, prejavuje značné citové pohnutie, 
ako sa to občas stáva v neskorších poviedkach, napríklad keď sa obáva, či Watson nie je 
zranený. Nie je to teda „mysliaci stroj" z prvých románov a poviedkových súborov 
(por. Robson, 1998, s. xx - xxi). Samotný Conan Doyle, znechutený svojím výtvorom, 
napísal v roku 1892 v súkromnom liste Holmesovmu „prvovzoru": „Holmes je taký ne
ľudský ako Babbagov počítací stroj" (cit. podľa Edwards, 1999, s. xxxi) a „občas videl 
Sherlocka Holmesa ako svoje vlastné frankensteinovské monštrum, ktorému nemôže 
uniknút"' (Edwards, tamže) - predovšetkým kvôli tlaku nadšeného publika. (A publikum, 
treba povedať, viac milovalo fiktívneho Sherlocka Holmesa než skutočného Conana Doy
la. Správalo sa k nemu občas skoro ako kingovská psychopatická hrdinka k spisovateľovi, 
ktorý vytvoril jej obľúbenú hrdinku Misery.) Tieto „zmeny" postavy Sherlocka Holmesa 
(napríklad aj z jeho prvotného ignorantstva, keď odmieta v Štúdii v červenom dozvedieť sa 
čokoľvek, čo nesúvisí s jeho odborom - Watson si poznamenáva: vedomosti z literatúry 
a filozofie: O - na vzdelanca citujúceho Goetheho v nemčine či z listu Flauberta George 
Sandovej vo francúzštine, vlastniaceho vreckové vydanie Petrarcu, znalca Horatia atď. -
a pritom sa v Štúdii naivne pýtal Watsona, keď sa ten zmienil o Carlylovi, kto to bol a čo 
vykonal) môžu byť zmenami v spisovateľskej koncepcii Doyla, ako sa to literárnohistoric
ky zvykne chápať, avšak na úrovni kontinutálneho vývoja fikčného sveta skôr signifikujú 
procesuálnosť samotného vzťahu Watsona a Holmesa: veď keď nie práve najbystrejší 
Watson robí svoj prvý pofidérny zoznam Holmesových vlastností, ešte Holmesa vôbec 
nepozná (nevie dokonca ani to, že je „súkromným detektívnym špecialistom") a Holmes 
sa Watsona snaží svojím ignorantstvom predovšetkým provokovať. Jeho pohnutie naprí
klad vo chvíľach Watsonovho ohrozenia na živote len odkrýva jeho vlastnosti (ako posta
vy) v inej situácii a naznačuje i vývoj vo vzťahu Holmesa k Watsonovi: napriek nezriedka
vému Holmesovmu povýšeneckému a ironickému jednaniu s Watsonom sa ukazuje jeho 
priateľský cit (umocňujúci sa prežitými dobrodružstvami a rokmi - Watson často v sérii 
nových prípadov hovorí: „ako za starých čias na Baker Street''). V tomto je Doylov hol
mesovský text veľmi „životne pravdepodobný": Watson je najprv Holmesovým spolubý
vajúcim a postupne - po preverení v mnohých skúškach - sa obaja muži stávajú priateľmi 
na život a na smrt'. A Sherlock Holmes predsa nie je suchým mysliacim strojom ani v prvej 
sérii poviedok Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa: veď v Prípade totožnosti sa Holmes 
chystá nezdarného otčima, ktorý citovo ublížil Holmesovej klientke a je pritom trestne 
nepostihnuteľný - zastupujúc jej neexistujúceho brata alebo priateľa (por. Doyle, 1957, 
s. 164) -, vyťať po chrbte korbáčom. Takže treba brať trošku s rezervou „makropríbeh" 
holmesovskej ságy, ako ho modeluje - tiež s troškou rezervy - Owen Dudley Edwards, 
totiž ako príbeh o tom, ako srdečný úprimný, trošku naivný Watson urobí z chladnokrvné
ho Holmesa ľudskú bytosť (por. Edwards, 1999, s. xxxv- xxxvi). 
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Pes baskervillský- v štýle radcliffovského gotického románu - nastoľuje tajomstvo, 
ktoré pôsobí ako zásah nadprirodzených síl, a až v riešení je toto tajomstvo „odčarované" 
a vysvetlené empiricky (por. moju štúdiu Zrod detektívky z duchov fantastiky). Alena 
Macurová v tejto súvislosti píše: „Durazem na racionální základ zdánlive nadpi'irozeného 
príbehu tak Pes baskervillský (stejne jako ostatní Doylovy detektivky) koresponduje s do
bovým presvedčením o možnosti racionálního, vedeckého poznání jevové skutečnosti 
(srov. napr. pozitivismus 19. stol.)" (Slovník svetových literárních del, s. 224). Opisy 
pošmúrneho baskervillovského zámku, nesúceho v sebe pamäť dávnej minulosti rodu (aj 
v podobe siene s portrétmi predkov - tu sa vlastne situuje aj časť riešenia záhady: moti
vácia zločinu), sú písané naozaj v štýle gotického románu. Zámok sa nachádza uprostred 
tajuplných slatín, ktorými sa plazia prúžky hmly práve v tom najdramatickejšom okami
hu (keď majú Holmes s Watsonom zachrániť sira Henryho), a hmla takto sťažuje zá
chrannú akciu: akoby hmla bola priam v spojení so zločinom (rovnako ako v poviedkach 
londýnska hmla zahaľuje tajomné zločiny veľkomesta). 

Nad šľachtickým rodom Baskervillovcov visí temná kliatba, ako o nej píše - ako 
inak - starý rukopis: diabolský pes prenasleduje tento rod za zločin jeho zhýralého predka 
Huga z Baskervillu, keď ten psami uštval jednu dievčinu na smrť - a nakoniec ho našli 
s prehryznutým hrdlom a strašným psom nad jeho mítvym telom. Stará legenda akoby 
ožívala v prítomnosti: starý pán sir Charles Baskerville, trpiaci na srdcovú slabosť, je 
nájdený mŕtvy s vydeseným výrazom v tvári. Vedľa neho sa nájdu stopy obrovského psa. 
Dr. Mortimer, ktorý Holmesovi - v mene mladého sira Henryho Baskervilla - zadáva prí
pad, hovorí, že sa mu „dostalo do uší niekoľko udalostí, ktoré ťažko možno zladiť s ustále
ným poriadkom prírody" (Doyle, 1957, s. 368) - čo znamená, že ide o udalosti, ktoré pre
kračujú prírodné zákonitosti, hoci sa nevyjadrí „tak presne", že by išlo o „nadprirodzené 
veci" (tamže). Holmes na to odpovedá: ,.ja som sa v pátraní zatiaľ obmedzil na tento svet" 
(tamže). Holmes jednoducho na zásvetie aplikuje epoché, zdržanie sa súdu - je skeptik, 
preto nič absolútne nevylučuje, ale čo možno vypátrať empiricky, to aj treba empiricky 
vypátrať: ,,Diablovi agenti môžu byť z mäsa a krvi, nie?" (s. 372). Všimnime si: nie musia 
byť, ale môžu byť. Sir Henry dostáva v Londýne varovný list aje sledovaný. 

Ešte v Londýne sa Holmes cielene sira Henryho pýta, či sa mu niečo neprihodilo, 
hocijaká maličkosť, ktorú formuluje takto: „(.„) všetko stojí za to oznámit; čo sa vymyká 
z obyčajného behu života" (s. 378). Slavoj Žižek takéto motívy pomenúva ako „odstávajú
ce", nepasujúce detaily, ktoré sú významné pre riešenie. Takouto absurdnou udalosťou je, 
že sirovi Henrymu v hoteli zmizla spred dverí jedna topánka. Bola úplne nová, ešte ju ne
mal obutú. Táto nenápadná záhada, čo vyzerá ako maličkosť a zároveň absurdita (ukrad
núť jednu topánku totiž nemá význam - a to z hľadiska praktického využitia ukradnutého 
predmetu), sa ďalej rozvíja vo viacerých nasledujúcich motívoch: sir Henry nájde zmiznu
tú topánku v izbe a neskôr mu zmizne spredo dverí stará obnosená topánka. Martin Fido 
dobre poznamenáva, že „Hodnota této hádanky spočívá v tom, že skvele souvisí s dejem. 
Není to jen bezvýznamná náhoda nebo proste jen další z Holmesových triku, jímž chce 
oslnit Watsona a nás čtenái'e" (Fido, 2005, s. 74). Keď sa bude neskôr temnými Dartmoor
skymi slatinami niesť záhadné zavýjanie psa a niektorí miestni budú vypovedať, že videli 
svetielkujúceho psa z pekiel, táto séria (v skutočnosti kauzálne zviazaných) záhadných 
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motívov bude Sherlockovi Holmesovi indikovať, že ide o psa „z tohto sveta". Abdukcia 
mu totiž napovie, že páchateľ potreboval dať reálnemu psovi oňuchať časť oblečenia sira 
Henryho, aby mohol psa naňho nahuckať (pre túto abdukciu sa Holmes obracia na tú časť 
kultúrnej encyklopédie, ktorá je dostupná každému z nás). Preto je ukradnutá len jedna 
topánka. A preto je nenosená topánka vrátená (pre tento účel je totiž nevhodná) a následne 
je ukradnutá stará. Toto sú dve chyby, ktorých sa vrah dopustil a vďaka ktorým sa mu 
Holmes dostal na stopu. Vlastne doslovná funkcia topánky (pre tento prípad), ktorá má 
poslúžiť, aby sa pes dostal obeti na stopu, v prenesenom zmysle znamená, že práve vďaka 
týmto topánkam sa dostáva na stopu vrahovi Sherlock Holmes. „Je to skutečná indicie, 
s jejíž pomocí muže čtenáf dospet k záveru dfíve než detektiv. s nečíru podobným se ne
setkáte u Dickense či Wilkieho Collinse, u Poea ani Gaboriaua. Doylova nápoveda je zpr
vu naprosto nepochopitelná, ale poté zcela zrejmá a zdánlive nepi'ehlédnutelná", dodáva 
Martin Fido o jej význame aj z hľadiska vývinu žánru (Fido, 2005, s. 74- 75). Dostratena 
však plynie indícia, že sir Henry našiel svoju novú topánku vo svojej hotelovej izbe, kde 
predtým nebola (por. Doyle, 1957, s. 389). Ako sa páchateľ dostal do tejto hotelovej izby? 
Jednou z excentrických hypotéz, ktoré sa v holmesológii objavili, bola tá, že s páchateľom 
bol sprisahaný samotný dr. Mortimer, ktorý mal predsa prístup do izby sira Henryho 
(por. Robson, 1998, s. xxvi). Ide jednoducho o malú, sekundárnu záhadu, ktorú text- popri 
tom ako podá riešenie záhady centrálnej - ponechá nevyriešenú. 

Sherlock Holmes vysiela na Baskervillovský zámok dr. Watsona ako svojho zástupcu. 
Ten sa zoznamuje s aktérmi drámy: najprv je vystríhaný sestrou Stapletona, aby odišiel 
z Baskervillovského zámku - pomýlila si ho totiž so sirom Henrym. Biológ Stapleton po
zná cestu cez slatiny. Spočiatku dosť nepraje rodiacemu sa vzťahu svojej sestry a sira Hen
ryho, čo napokon pomerne uspokojivo vysvetlí. Významnou indíciou, nad ktorou sa poza
stavuje dr. Watson ako predstaviteľ súdobej lekárskej vedy, v ktorej svoju úlohu zohrávala 
náuka o dedičnosti, je absolútna nepodobnosťStapletona (ktorý je priam nordický typ) a je
ho sestry (ktorá je - trošku hyperbolizujem, ale len trošku - takmer mulatka) - avšak Wat
son je preto Watsonom, že z tejto indície nevyvodzuje žiadny záver, len sa čuduje. 

Sluha v Baskervillovskom zámku Barrymore komusi dáva v noci lampášom signál 
a zo slatín mu odpovedá svetlo. S líniou záhady pekelného psa sa totiž preplieta dejová 
línia úteku trestanca Seldena z Princetownu, vraha z Notting Hillu. (W. W. Robson upo
zorňuje, že meno Selden je meno skutočného vraha, pričom jeho lokalizácia do západo
londýnskej štvrte Notting Hill môže byť Doylovou poklonou prvému detektívnemu ro
mám1 Záhada Notting Hillu od Charlesa Felixa; por. Robson, 1998, s. 180.) Táto záhada 
sa rozrieši tak, že trestanec je bratom Barrymorovej manželky. V tomto prekrižovaní ide 
o falošnú súvislosť oboch dejových línií: Watson a sir Henry vedia, že sira Henryho pre
nasleduje neznámy nepriateľ a Barrymore sa svojím podozrivým správaním stáva ich 
„kandidátom" na tohto tajomného nepriateľa. V naratívnej ekonómii textu však táto dejo
vá línia bude mať v predzáverečnej peripetii aj pravé prekrižovanie s dejovou líniou zá
hady pekelného psa - a toto pravé prekrižovanie zmätie aj samotného Sherlocka Holme
sa: keď totiž s Watsonom nájdu mŕtvolu zabitú psom oblečenú v šatách sira Henryho, 
myslia si, že sa im nepodarilo svojho klienta ochrániť. Ide však o falošné stotožnenie: sir 
Henry dal totiž svoje staré šaty sluhovi Barrymorovi a ten ich daroval trestancovi. Pes 
išiel čuchom po ich pachu, ktorý bol pachom sira Henryho (túto čuchovú stopu psovi, ako 
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sme už hovorili, zaistila topánka sira Henryho ). Ďalšia, skrytejšia motivácia zavedenia 
motívu utečeného trestanca, je sémantická - súvisí s významovou líniou „atavizmu", ná
vratu k predchádzajúcim evolučným štádiám, ktorá má v texte mnohoraké zastúpenie. 
O tom ešte bude reč neskôr. Napokon, aj samotný dr. Mortimer so svojou smiešne cho
robnou záľubou vo frenológii (,,Nie je mojím úmyslom, aby som bol nepríjemný, ale po 
vašej lebke túžim," hovorí Sherlockovi Holmesovi na s. 356) je ,,Autor ,Niekoľkých vrto
chov atavizmu' (Lancet, 1882)" (s. 354). 

Ďalším mysterióznym motívom (samozrejme, popri konštantnom zavýjaní pekelné
ho psa, ktoré sa nesie slatinami) je sugestívna „atmosférická" scéna, keď pri prenasledo
vaní trestanca dr. Watson na okamih zahliadne postavu človeka na kopci: „Možno to bol 
zlý duch toho strašného miesta" (s. 433), hovorí s troškou básnickej licencie triezvy ze
mitý pozitivista Watson. Áno, slatiny majú svojho genia loci; tento „duch", ktorého videl 
dr. Watson, však bol - ako sa ešte ukáže - práve naopak, dobrým duchom tohto príbehu. 
Aj samotný Watson zvažuje prirodzené a nadprirodzené vysvetlenia pekelného psa (ktorý 
zatiaľ o sebe dáva vedieť len zvukovými prejavmi), pričom záhada spočíva v tom, že 
,,prirodzený výklad poskytuje temer toľko ťažkostí ako nadprirodzený" (s. 435): „kde by 
sa taký pes skrýval, kde by bral potravu(..), ako je možné, že ho nikto nevidí vo dne?" 
(tamže). Watsonove otázky sú správne položené - a Holmesovo riešenie na ne dáva ra
cionálnu odpoveď. (A takmer doslovne inscenované váhanie medzi dvoma - rovnako 
problematickými - typmi vysvetlení, prirodzeným i nadprirodzeným, viaže tento príbeh 
- až po fázu segmentu jeho riešenia - so žánrom fantastiky.) 

Holmesov myšlienkový postup je takýto: psa môže skrývať len ten, kto sa vyzná 
v cestičkách slatinami a ten mu aj nosí potravu. Holmes - tentoraz dosť výnimočne opro
ti ostatným holmesovským textom - vopred prezradí Watsonovi totožnosť vraha: je ním 
Stapleton. Jeho nepodobná „sestra", na ktorú tak žiarli, je, samozrejme, jeho manželkou. 
Vrahom je teda - už v intenciách klasickej detektívky, a na rozdiel od skoršej Štúdie 
v červenom - jedna z okruhu postáv od začiatku vystupujúcich v deji. Holmes sa zjavuje 
nečakane - to on je identifikovaný s onou „tajomnou postavou na kopci", ktorú zahliadol 
Watson, a prebýva v kamennom domčeku po našich prehistorických predkoch (tento mo
tív neolitických kruhových obydlí tiež spadá do sémantickej línie atavizmu). Odhalenie 
falošného súrodeneckého vzťahu Stapletona a jeho „sestry" je inverzne symetrické s od
halením súrodeneckého vzťahu slúžky Barrymorovej s trestancom Seldenom. 

Keď sa v rámci segmentu pasce, nastraženej Holmesom na Stapletona, konečne zja
vuje baskervillský pes, zjavuje sa pohľadu pozorovateľov samotné nadprirodzené: ,,Bol 
to pes, obrovský pes, čierny ako sadze, ale nie taký pes, akého videli oči smrteľníka. 
Z otvorenej papule mu sršal oheň, oči mu svietili tlejúcou žiarou (..)Ani v šialenom sne 
chorého mozgu si nikto nikdy nemohol predstaviť niečo divšieho, strašnejšieho a pekel
nejšieho(..)" (s. 478). Holmes s Watsonom sú takí konšternovaní, že reagujú oneskorene, 
nechajúc psa vyskočiť na sira Henryho. Po jeho skolení empirické vysvetlenie na seba 
nenecháva dlho čakať: „,Fosfor, 'povedal som" (s. 479). Doyle vlastne geniálne volí to 
najjednoduchšie naratívne riešenie: pokiaľ je svetielkujúce telo kultúrne spájané s diab
lom (prostredníctvom ohňa pekelného), Doyle túto metaforu, snažiacu sa postihnúť nad
prirodzené, zdoslovňuje: pes je jednoducho natretý fosforom, aby vyvolal dojem fosfo
reskujúceho tela. 
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Zviera, pes teda funguje ako vražedný nástroj ľudského páchateľa (rovnako ako had 
v poviedke Škvrnitá páska). Stapletonova motivácia vraždy a pokusu o vraždu sa tiahne 
zostupom po genealogickej línii do minulosti. Z rodinného portrétu v sieni baskervillov
ského zámku vystupuje Stapletonova tvár: ,,Áno, je to zaujímavý príklad atavizmu, ktorý 
sa tu javí aj z telesnej, aj z duševnej stránky. Štúdium rodinných portrétov by mohlo pri
viesť človeka k doktríne reinkarnácie. Stapleton je Baskerville - to je jasné" (s. 469). A je 
práve potomkom vetvy diabolského Huga Baskervilla. Takže - v genealogickom kóde 
tohto textu - dedí podobu, ako aj zločinecké sklony svojho prapredka. 

Toto vysvetlenie zločinnosti pomocou dedičnosti sa stane súčasťou detektívkarské
ho kódu, i keď už nebude z vedeckého hľadiska práve v ažurite - jednoducho, stane sa 
v rámci žánrového kódu takpovediac „dostatočným dôvodom" (všemocným „pretože") 
zločinnej motivácie páchateľa v ktoromkoľvek konkrétnom prípade. Vysvetlenie prostred
níctvom zdedených zločineckých sklonov či dedičného šialenstva bude detektívkarskou 
kódovanou povolenou motiváciou, ktorá dodáva záhadnému zločinu vysvetlenie. Stretne
me sa s ňou ešte aj vo Van Dineovom Vyvraždení rodiny Greenovcov ( 1928 - podrobnej
šie por. v mojej štúdii Model detektívneho žánru), či napríklad vo Vražde v laboratóriu 
Aageho Weimara, detektívke klasického obdobia, kde sa vysvetlenie vrahovho „geniálne
ho šialenstva" deje jednak prostredníctvom dedičnosti (výskyt šialenstva v rodine po 
priamej genealogickej línii), jednak prostredníctvom lombrosovského spájania geniality 
so šialenstvom prostredníctvom materialistického determinizmu: „(„) geniální šílenství. 
Ale co vychází z mozku, v nemžjsou gang/ie nesprávne zapojeny, takže asociační schop
nost se stane kaleidoskopickou, nutne dodá ráz činilm, vytrysknuvším z lakové abnormál
ní kombinační schopnosti" (Weimar, 1945, s. 125). 

Ak Stapleton dedí od svojho predka rovnako zločinecké sklony, ako aj podobu, 
môžeme tu v tomto krvákovom „rodinnom románe" vidieť: podobnosť (Huga a Stapleto
na) konštituuje „rodinnú" genealogickú pravdu - Stapleton je potomkom Huga a dedí 
jeho zločinecké sklony. Nepodobnosť (Stapletona a jeho údajnej „sestry") konštituuje 
zasa „rodinnú" lož: keďže sa nepodobajú, ale naopak sú radikálne odlišnými fyzickými 
typmi (nordickým a kreolským), Stapleton a jeho skutočná manželka nemôžu byť gene
tickí súrodenci. V tomto genealogickom kóde, kóde dedičnosti, ktorý tematicky funguje 
v texte, vidíme zvláštne prevrátenie kategórií bytia a javenia sa, ktoré sa v detektívkach 
zväčša viažu opačným spôsobom než v texte Psa baskervillského: tu je podoba (jav) 
a vonkajšia podobnosť viazaná s kategóriou pravdy, zatiaľ čo ne-javenie sa (nejaviaca sa 
podobnosť) neskrýva pravdu, ale je indikátorom nepravdy. V tomto kóde dedičnosti v zá
sade nič nie je skryté - všetko je také, ako sa javí. V Doylovom Dobrodružstve Krvavej 
bučiny zasa zjavné sklony syna k brutalite demaskujú skryté vlastnosti otca. 

Ako teda vidieť, dedičstvo minulosti je motiváciou zločinu po oboch líniách fabuly: 
motivácie falošnej (rodové prekliatie rovnako ako v intertextuálne evokovanej literárnej 
tradícii Otrantského zámku) i motivácie pravej (dedičské práva). 

Doyla k spísaniu tohto temného a pôsobivého príbehu, mnohými pokladaného za 
najlepší z dlhých holmesovských textov, inšpirovala stará miestna legenda, s ktorou Doy
la oboznámil jeho priateľ Fletcher Robinson. Išlo o rodinnú históriu gigantického prízrač-
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ného psa, ktorý prenasledoval rodinu Cabellovcov (por. Robson, 1998, s. xxii). Takýchto 
legiend je však na Britských ostrovoch, ako ukázal Kelvin I. Jones v monografii Mytoló
gia Psa baskervillského (1986), oveľa viac: sú to legendy, ktoré spracúvajú staré folklór
ne motívy (Robson, tamže). „Každý kraj Anglie a Irska má svého ,pfízračného psa"' 
(Dvofák, 2000, s. 89). Táto mytológia je síce írskeho pôvodu, avšak keďže pes sa zdá 
prichádzať zo samého pekla, Robson tu upozorňuje skôr na motív trojhlavého psa Cerbe
ra, strážcu podsvetia, Hádu z gréckej mytológie (k celej mytológii prízračných psov, napr. 
aj tých nasledujúcich bohyňu Hekaté, ktoré lovia bludné duše nepochovaných, aby sa 
dostali do podsvetia; ako aj k mytológii psa ako „sprievodcu duše" por. celú vyčerpáva
júcu štúdiu Dvofák, 2000). Zároveň „zlý velký černý pes, šífící hruzu, býval ve stredove
ku jednou z nej častejších podob, kterou na sebe bral ďábel" (Čornej, 2003, s. 103). 

Doyle dal svoju vďačnosť patrične najavo vo venovaní tejto knihy. A údajne aj po
stava dr. Mortimera je sčasti portrétom Robinsona. Otvorenou - a zrejme neriešiteľnou 
- literárnohistorickou otázkou zostáva Robinsonov podiel na románe: Doylovo venova
nie ho označuje len za pomocníka, nie za spolupracovníka; Robinson sa raz zasa vyjadril, 
že Doylovi poskytol celú zápletku (por. Robson, 1998, s. xiv), rovnako Doyle v listoch 
matke písal, že pracujú na príbehu spolu s Robinsonom (por. tamže, s. xii). Treba sa však 
spýtať na charakter tejto spolupráce: zachované rukopisy sú všetky písané Doylovou 
rukou (tamže, s. xiv). Dovolil by som si takúto neradikálnu hypotézu a nepoviem ňou ani 
nič nové: Doyle si pre svoje holmesovské texty často zašiel po inšpiráciu do iných textov 
či rozprávaní - novinových správ (napr. poviedka Škvrnitá páska), poviedka Gloria Scott 
je inšpirovaná pirátskou historkou o vzbure na skutočnej lodi, námet na poviedku Dob
rodružstvo Krvavej bučiny poskytla spisovateľovi jeho matka - a takto by sa dalo pokra
čovať veľmi dlho. Tieto inšpirácie sa však vždy situujú na úrovni „látky" - materiálu, 
ktorý spisovateľ spracúva vo svojej aktivite písania. Konštrukcia záhady a riešenia bola 
už v plnej réžii Doyla - bola výsledkom jeho komponovaného písania. Doyle vo venova
ní Psa baskervillského píše o Robinsonovom rozprávaní legendy a o jeho pomoci pri 
tvorbe (por. Doyle, 1957, s. 351 ). Tieto Robinsonove akty sa situujú na úrovni dodávania 
„látky". Akt písania zrejme bude plne Doylovým dielom. Keďže Doyle svoje holmesov
ské texty pokladal za svoje diela, hoci fragmenty látky pre ne čerpal zo všelikade (z roz
právania, z novín, z kníh), platí to pravdepodobne aj pre Psa baskervillského. Napriek 
pravdepodobnému kryštalizovaniu látky a možno aj zápletky v rozhovoroch s Robinso
nom Doyle tento text v doslovnom slova zmysle napísal, a preto sa pokladal za jeho au
tora a Robinsonov podiel na texte charakterizoval ako inšpiráciu a „pomoc". Mimocho
dom, ak Robinson ako prvý oboznámil Doyla s legendou, tak v jej prípade išlo o kultúrny 
text, ktorého autorom predsa on sám nebol. 

Otázne však zostáva a asi aj naveky zostane to, aký bol Robinsonov podiel na konštruk
cii zápletky textu, ktorý Doyle napísal: napríklad, kto z nich dvoch „vymyslel" také motívy 
ako natretie psa fosforom, dvojnásobné zmiznutie topánky, motív falošných súrodencov -
v skutočnosti manželov atď. (Na základe čítania iných Doylových textov však môžeme uza
tvárať, že Doyle takýchto zápletkových „fintičiek" schopný celkom určite bol - a naopak, ak 
by ich bol schopný aj Robinson, mohol by pokojne Doylovi konkurovať ako autor viktorián
skych detektívok - avšak žiadne iné „detektívky" z pera Robinsona nepoznáme. Jednodu-
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cho, z hľadiska paradigrnatik:y Doylových textov sa zdá byť najpravdepodobnejšie, že Doyle 
by s konštruovaním takéhoto typu štruktúry zápletky pomoc nepotreboval.) 

Už som vyznačil viacero motívov, ktoré sa podriaďujú jednej tematickej línii - téme 
atavizmu (ktorý napokon, prostredníctvom dedičnosti podoby, čŕt tváre, usvedčuje vraha -
táto tematická línia je teda v texte nielen frekventovaná, ale aj veľmi dôležitá). Ďalším z mo
tívov, lúčovito organizovaných v sémantickom poli tejto tematiky, je motív unikajúceho vra
ha, trestanca Seldena, ktorého zvieracia tvár Watsonovi evokuje predchádzajúce vývinové 
štádium človeka: „(. .. ) diabolská žltá tvár, strašná zvieracia tvár, celá poznačená a popísaná 
zlými vášňami. Špinavá od hliny, so strniskom brady a ovešaná strapatými vlasmi práve tak 
mohla patriťjednému z tých dávnych divochov, ktorí bývali v brlohoch na stráňach" (s. 432). 
Ten, kto čo i len zbežne pozná doylovský kánon, prečíta naprieč týmto textovým reťazcom 
slovné spojenie „diabolská žltá tvár" aj ako odkaz na holmesovskú poviedku Žltá tvár a po
chopí, prečo - popri neľudskej strnulosti - tak vydesila Holmesovho klienta i Holmesa na
toľko, až sa pomýlil, šípiac v pozadí prípadu niečo veľmi zlé: „žltá tvár" sa v doylovskom 
kóde konotácií viaže s diablom; veď aj tvár zákerného Culvertona Smitha, ktorý sa pokúsil 
Sherlocka Holmesa zavraždiť nákazlivou chorobou, je „veľká žltá tvár" (Doyle, 1966, 
s. 143). A tento doylovský kód konotácií je dotovaný kultúmym kódom - v 34. speve Dan
tovho Pekla sa zjaví Lucifer s troma tvárami, pričom „ta vpravo byla žlutobílá, kámen" 
(Dante, 1978, s. 205). V tomto atavistickom zvrate naspäť po genetickej línii v doylovskom 
(predsa len aj medicínskom) diskurze možno prečítať ohlas Lombrosovej koncepcie zločin
ca, ktorá je svojimi vrodenými vlastnosťami charakterizovaná práve ako atavistická, ako 
„fyziologická a morálna regresia k minulému typu" (Frank, 1999, s. 343). 

Lawrence Frank vo svojej mimoriadne zaujímavej štúdii Pes baskervillský, postava 
na skalnatom kopci a metafora mysle, čítajúc Doylov román cez raster súdobých antropo
logických a geologických diskurzov (Lombrosa, Darwina a Johna Tyndalla: Holmes do
slovne cituje jeho „vedecké použitie fantázie", s. 377, spočívajúce vo vybratí tej najpravde
podobnejšej hypotézy na materiálnej základni), ako aj špekulatívnych romantických teórií 
ukazuje, že cesta postáv z Londýna do Devonu sa stáva cestou rovnako v priestore, ako aj 
v čase (Frank, 1999, s. 355): slatiny Watsonovi pripomínajú „praveký oceán, z ktorého sa 
vynoril a vyvinul život" (tamže, s. 356). Tento „figuratívny oceán" sa stáva aj alegóriou 
hlbín „romantickej mysle" (por. tamže, s. 356 - 357). V Dartmoore koexistuje zhmotnená 
minulosť (kamenné obydlia po neolitickom človeku) s prítomnosťou (v jednej z kamen
ných chatrčí tajne býva civilizovaný Holmes, stelesnenie ľudskej najvyššej funkcie: rozu
mu; druhú zasa obýva lombrosovský „regredovaný" „súčasný pračlovek" - zločinec Sel
den). Spomeňme si, že v Doylovom Stratenom svete sa vedľa seba simultánne ocitali živé 
tvory prináležiace k odlišným, nesúčasným štádiám evolúcie. V rámci romantickej vízie 
mysle u De Quinceyho, ktorá preberá geologické metafory, v ľudskej mysli (aj u distingvo
vaných, civilizovaných ľudí) zostávajú v hÍbkach zasunuté archaické vývojové štádiá po
dobne ako prekryté staršie geologické vrstvy- rovnako v trestancovi Seldenovi, v Stapleto
novi, ako aj v Holmesovi: veď ktovie, či Holmesova služba spravodlivosti a jeho „dedukčné 
a pozorovacie schopnosti" nie sú v područí, ba či nie sú len inštrumentom mocnejšieho, 
archaického pudu (či sa nevyvinuli len ako jeho nástroje a manifestácie): pudu loveckého. 
Keď v Záhade Boscombského údolia pozoruje dr. Watson svojho priateľa, ako narazí na 
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stopu, opisuje ho takto: ,,Nozdry akoby sa mu rozširovali čírou živočľšnou chuťou na lov 
a myseľ mal tak naprosto sústredenú na vec pred sebou, že otázka alebo poznámka sa nedot
kla jeho uší alebo v najlepšom prípade na ňu len rýchle a netrpezlivo zavrčať (Doyle, 
1957, s. 179; zvýr. T. H.). Mnohí z nás sa dodnes neubránia úsmevu, keď si spomenú na 
profesora Challengera z Doylovho Strateného sveta, ako sedí na konári spolu so svojím 
dvojníkom-ľudoopom. Z hľadiska doylovskej témy atavizmu nie je celkom náhodné, že 
práve vysoký intelekt profesora Challengera sa vyvažuje jeho gorilím hrudníkom a mohut
ným, takmer zvieracím ochlpením. Jedného profesora-opicu sme mali možnosť stretnúť aj 
v už spomínanej holmesovskej poviedke. 

Keď sa dvom loviacim priateľom zjavuje „pekelný pes", Watson po jeho opise kon
štatuje: ,,Ani v šialenom sne chorého mozgu si nikto nikdy nemohol predstaviť niečo div
šieho, strašnejšieho a pekelnejšieho („)" (s. 478). Lawrence Frank na margo toho objav
ne poznamenáva: „Pes figuratívne pramení/vyskakuje (springs) z mysle Stapletona, 
básnika, čo sa minul povolaním, ktorý si v ,záblesku génia' predstavil spôsob, ako využiť 
baskervillovskú legendu a s použitím fosforeskujúcej farby ,urobiť [jeho] stvorenie dia
bolským'" (Frank, 1995, s. 361). Je to absolútne presné: pes v takejto podobe, ako sa 
zjavuje sirovi Charlesovi Baskervillovi a neskôr Watsonovi s Holmesom, je Stapletono
vým výtvorom (a teda projektom jeho fantázie - jeho mysle); materiálny pes je totiž len 
materiálnym podkladom, nosičom, ktorý Stapleton musí vhodne „opracovat'", dodať mu 
tvar, a to pri využití kontextu strašidelnej legendy. Per negationem nám to vlastne hovorí 
doylovský text sám: takto stvorený pes je limitou predstavivosti ,,šialeného sna chorého 
mozgu" (pretože nič pekelnejšie a strašnejšie si už predstaviť nemožno) - takto táto my
seľ (šialená, chorá a navyše snívajúca) projektuje pekelné - pekelné sa takýmto spôso
bom ukazuje byť limitným produktom ľudskej mysle, ktorá využíva kultúrne jednotky, čo 
ho konotujú (svetielkovanie, pekelný plameň). Ak Holmes na začiatku vravel, že „diab
lovi agenti môžu byť z mäsa a krvi" (s. 372), táto jeho výpoveď jednak vymedzuje limity 
jeho agnostického svetonázoru, sústredeného na „tento svet", jednak anticipuje riešenie 
v tom zmysle, že peklo, ktorého splodencom sa baskervillský pes ukazuje byť, je peklom 
zločinnej ľudskej mysle túžiacej po majetku a moci, mysle atavisticky dediacej zločinné 
sklony a „maral insanity" svojho prapredka: a teda determinovanej (na to netreba zabú
dať!), biologicky predurčenej - podobne ako napríklad Hoffmannov zlatník Cardillac -
k páchaniu zla, k produkcii „diablových agentov" „z mäsa a krvi" (materiálneho psa). 

Jedna súvislosť by nám však aj tak nemala uniknúť: pekelný pes vyskakujúci zo zločin
nej Stapletonovej mysle totiž obýva slatiny- tam ho Stapleton skrýva a práve v poli pôsob
nosti tohto chronotopu sa pes zjavuje. Nie je teda čírym výplodom Stapletonovej mysle, ale 
vzniká v konjunkcii Stapletonovej básnicko-zločineckej mysle s chronotopom slatín: a práve 
v tomto spojení Doylov text do motivickej štruktúry svojich topoi zapája prastarý kód ima
ginácieAlbionu, odvíjajúci sa ešte od prvej heroicko-elegickej básne anglickej literatúry Béo
wulf( okolo 750- 950 n. 1.) a kontinuitne pokračujúci: „V imaginaci staroanglických básníkU 
je pevne zabudována souvislost močálu, jež byly výraznou součástí anglosaské krajiny, 
s predstavou pekla" (Čermák, 2003, s. 67). Chronotop močiarov, kódovaný v režime tejto 
obraznosti ako pekelný, uvoľňuje zločineckú „básnickú" fantáziu Stapletona (azda aspoň 
v zmysle inšpirácie), aby vytvoril monštrum, ktoré je práve pekelné. 

Slovenská literatúra, 56, 2009, č. 2 111 



Posledným detektívnym románom so Sherlockom Holmesom - tentokrát v Doylo
vej, nie Holmesovej biografii - je Údolie hrôzy (The Valley of Fear), písané v období 
rokov 1913 - 1914 (por. Liljegren, 1964, s. 15). (Poviedky holmesovskej ságy písal autor 
aj naďalej.) Román svojou kompozíciou-je rozdelený na dve časti: vyšetrovanie a retro
spektívu - dodržuje gaboriauovský model i model doylovskej Štúdie v červenom, jeho 
kompozícia sa však vyznačuje aj jednou svojskou vlastnosťou, ako ešte ukážem ďalej. 

V rámci chronologického rádu fikčného sveta sa však - v protismere k rádu historic
ko-biografickému - ocitáme v skorších dobách: zlovestne prihrbený profesor Moriarty 
ešte nezahynul po majstrovskom Holmesovom chmate v spenených vodách Reichenbaš
ského vodopádu (napohľad astenický, v skutočnosti však šľachovitý Sherlock Holmes 
nie je len najlepším boxerom svojej váhovej kategórie, ale „trochu sa vyzná" i v japon
skom spôsobe zápasenia baritsu). Holmes dostane od informátora z Moriartyho zločinec
kej bandy (informátora s tajomným krycím menom Porlock) echo o chystanej „tragédii 
v Birlstone". A naozaj, je tam nájdený zavraždený pán sídla John Douglas na scéne 
,,strašného javiska" (Doyle, 1958, s. 218) miesta činu. V tejto chvíli je to už správna kla
sická detektívka so všetkým, ako má byť (vrátane férovej hry s čitateľom: Holmes tento
raz nezatajuje pred Watsonom žiadne stopy): uzavreté vidiecke sídlo obkolesené vodnou 
priekopou, s vyťahovacím padacím mostom, s rybníkom opodiaľ. 

Nasleduje fáza vypočúvania zainteresovaných osôb - predovšetkým manželky za
vraždeného a rodinného priateľa Barkera, spolu s lokajom a slúžkou. Zavraždený má na 
ruke akési tetovanie indikujúce, že bol v minulosti členom nejakej tajnej spoločnosti, ako 
aj zainteresovaní vypovedajú, že sa v poslednej dobe cítil ohrozený nejakým útokom, 
ktorý očakával. 

Sherlock Holmes upriamuje pozornosť Watsona i policajného vyšetrovateľa na - po
vedané so Slavojom Žižekom - „odstávajúce" detaily, nepasujúce do celkového rámca tex
tuálnej „scény zločinu". Predovšetkým sú to motívy chýbajúceho snubného prsteňa na prs
te zavraždeného (pričom aby mu ho stiahli, museli dať dolu aj iný prsteň na tom istom 
prste a ten potom znovu nasadiť) a jednej činky (z párových činiek). Holmes okamžite for
muluje výhradu: atlét nemôže mať jednu činku z párových činiek (čo by spôsobovalo asy
metrický nárast svalovej hmoty) - jedna činka teda musela zmiznúť (to je inferencia na 
základe znalostí kultúrnej encyklopédie, inferencia vo forme abdukcie). Zároveň stopy, po
ukazujúce na príchod páchateľa zvonku, sú nainscenované. Holmes sa vysloví, že navzájom 
koherentné svedecké výpovede manželky zavraždeného a Barkera sú falošné, a teda ide 
o ich sprisahanie, ale zdráha sa vysloviť tvrdenie, že by boli vinní vraždou (s. 346). Watson 
ich oboch prekvapí pri prechádzke, pričom manželka a Barker sa spolu bezstarostne smejú. 
Watson i čitateľ, samozrejme, skonštruujú svoju hypotézu- možný svet, a to falošnú fabu
lu, v ktorej sú manželka s Barkerom milencami a zbavili sa tretej strany trojuholníka. Wat
sonovej hypotéze nechýba istá rafinovanosť: predpokladá, že tajná spoločnosť ani ohroze
nie nikdy nejestvovali - že sú to len falošné stopy podhodené vyšetrovateľom. Holmes však 
poukazuje na „odporné, hranaté, nepoddajné kúsky" (s. 347), ktoré nezapadajú do tejto 
hypotézy (hypotéza vysvetľuje iba časť motívov, a preto musí byť nesprávna): sem patrí aj 
ono stiahnutie snubného prsteňa, bicykel zanechaný vonku (ktorý neplní svoju zavádzaciu 
funkciu falošnej stopy, lebo bicykel by páchateľ potreboval k úteku) atď. 
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Segment odhalenia Holmes nainscenuje - ostatne, ako vždy- naozaj teatrálne: Wat
son a inšpektor sú jeho divákmi/čitateľmi a Holmes pri jeho inscenácii formuluje to, čo 
chce dosiahnuť u svojich divákov - a je to presne to, čo Conan Doyle dosahuje u svojich 
čitateľov (je to akási skrytá spisovateľská autoreflexia): ,,Ale rýchly záver, rafinovaná 
pasca, bystrá predpoveď nastávajúcich udalostí(. . .) Kde by bolo to napätie, keby som bol 
taký jasný ako cestovný poriadok?" (s. 357). Holmes vyžaduje od svojich „divákov" rov
naké reakcie, ako vyžaduje „Doyle" (doylovský text) od svojho modelového čitateľa. 

V segmente riešenia nastáva šokujúca transfigurácia: zavraždeným nie je Douglas, 
ale naopak - to sám Douglas je „vrahom", a to pri sebaobrane. Tým zabitým je vrah, 
ktorý išiel zavraždiť Douglasa. Toto je pravá pohnútka motívu onoho úľavného žartova
nia Douglasovej manželky s rodinným priateľom. Táto transfigurácia v sebe skrýva via
cero ďalších mini-transfigurácií: snubný prsteň teda nebol zavraždenému stiahnutý z prs
ta, ale naopak - všetky ostatné prstene, okrem snubného, mu boli na prsty dodatočne 
nastoknuté. Keďže zabijak sa podivuhodne podobal na Douglasa (tu náhoda dosť pomoh
la autorovi detektívok), bol aj členom rovnakej tajnej spoločnosti (mal identické tetova
nie), chybnej identifikácii mŕtvoly nestálo nič v ceste (Doyle tu používa ten istý postup 
ako Dickens v Barnabášovi Rudgovi). O nejakých testoch DNA vtedy chyrovať nebolo. 

Holmesovo nastolenie správnej hypotézy bolo výsledkom figuratívneho, konkrétne 
metonymického presunu. Na základe motívu jedinej činky nastolil hypotézu, že jedna činka 
(druhá, párová) chýba, a zasa na základe indície tejto chýbajúcej činky v priľahlosti k vod
nej ploche (v rámci motivického plánu prostredia) nastolil takúto figuratívnu metonymickú 
hypotézu: ,,Keď je nablízku voda a chýba závažie, nie je veľmi prehnaný predpoklad, že 
niečo je ponorené do vody" (s. 359). Sémantické pole výrazu „činka" v sebe zároveň kon
denzuje zavinuté svoje funkcie na použitie, z ktorých sa - vďaka priľahlosti semémy 1ybní
ka - aktualizuje funkcia činky ako závažia: a spája sa ďalej funkčne s rybníkom - v rybníku 
bolo treba niečo zaťažiť činkou, a to znamená niečo ukryť. V rybníku potom Ho lm es nachá
dza oblečenie s monogramami Američana (zabijaka, ktorý bol sám zabitý) - z toho už Hol
mes ľahko „vydedukuje", že pri akte vraždy sa niečo stalo opačne, „transfigurovane". 
Douglas sa teda ubránil vražednému útoku, sám útočníka zabil a skrýval sa, hrajúc úlohu 
zavraždeného. (Samozrejme, takáto holmesovská abdukcia z motívu chýbajúcej činky je 
opäť možná len vďaka istému kultúrnemu kódu - v tomto prípade zrejme viktoriánskeho 
kódu telesného cvičenia so záťažou. V súčasnosti by takáto abdukcia bola väčšmi riziková: 
kód fyzických cvičení so záťažou - aspoň v osemdesiatych rokoch 20. storočia - poznal aj 
dosť nezdravý cvik bicepsového zhybu počas sedu na lavičke, s lakťom opretým o stehno. 
Tento zdvih asymetricky vykonáva vždy len jedna ruka. Pokiaľ by teda Douglas praktizoval 
len takýto typ cviku, druhájednoručná činka by vôbec nebola chýbajúcou.) 

Druhá časť s názvom Výtržníci podáva retrospektívny príbeh, ktorý viedol k prítom
nej „Tragédii v Birlstone". Hlavným hrdinom tohto rozprávania je mladý McMurdo, 
ostrý Ír, prichádzajúci do „Údolia hrôzy", vyhlasuje sa za člena lóže z Chicaga a stáva sa 
členom (potom, ako potvrdí heslami svoju zasvätenosť) miestnej odnože lóže, ktorá je 
však v Údolí hrôzy organizáciou mafiánskeho razenia (odstraňuje nepohodlných, berie 
zákazky na nájomné vraždy, vyberá výpalné, dodržiava rituály atď.). Čitateľ, keďže mu 
bolo oznámené, že ide o prehistóriu Douglasovho prípadu, pokladá za najpravdepodob-
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nejšie, že McMurdo je budúci Douglas (keď som ako asi desaťročný chlapec túto knihu 
čítal prvý raz, zopár strán mi to trvalo, kým som takúto hypotézu identifikácie nastolil). 
McMurdo sa ukazuje byť chladnokrvným, odvážnym, tvrdým chlapíkom. Čitateľ ho zrej
me vníma rozkolísane: asi je viac pravdou, že, ako tvrdí Martin Fido, „Jack McMurdo je 
na první pohled zločinec a vrah údajného teroristy'' (Fido, 2005, s. 79), než ako ho retro
spektívne, so zrejmou znalosťou rozuzlenia číta Liljegren: vraj „nás opis prišelca necháva 
na pochybách, čo máme očakávať od tohto mladého Íra( ... ) musí byť buď neohrozeným 
mužom porušujúcim zákony, alebo dokonalým hercom, ktorý takéhoto muža hrá" (Lil
jegren, 1964, s. 16). Čitateľské sympatie k McMurdovi však Doyle vzbudzuje, ako vtipne 
poznamenáva Fido, pomocou „logiky hormónov" (Fido, 2005, s. 79): McMurdo sa zaľú
bi do poctivého mladého dievčaťa (pričom jeho cit je opätovaný) a je neohrozeným so
kom inému, „ešte horšiemu" členovi zločineckej organizácie. Ďalej sympatie vzbudzuje 
McMurdova obrovská odvaha (nepodlizuje sa ani veľmajstrovi zločineckej organizácie) 
a zároveň rozvaha (odmieta nezmyselné zabíjanie). Raz sa chladnokrvne prizerá vražde, 
ktorú páchajú členovia gangu. Navonok dokonca vraždu schvaľuje (por. s. 417), ak je 
súčasťou „vojny" lóže s okolitým svetom. McMurdo teda pôsobí - v morálnom kódexe 
čitateľa dobrodružných románov - skôr ako záporný hrdina, avšak s nečakanými kladný
mi vlastnosťami, respektíve, presnejšie povedané: s takými vlastnosťami, aké kód dob
rodružného románu zvykol pripisovať kladným hrdinom (odvaha, zmysel pre česť - pred
sa taký rozvinutý u sicílskej Cosa nostry). I keď je narácia sústredená na postavu 
McMurda, ten je fokalizovaný vždy z vonkajšej perspektívy, aby nebolo čitateľovi jasné, 
aký je skutočný zmysel jeho konania. Narácia sa dokonca fokalizuje akoby do pozície 
chóru zločineckých McMurdových kumpánov, keď zo svojho pera vypúšťa takúto vetu: 
„McMurdova zločinecká duša akoby už bola strávila ducha zločinnej spoločnosti, ktorej 
sa práve stal členom" (s. 395). 

Kríza v príbehu nastáva, keď McMurdovi oznámi jeden spoločník, že do Údolia 
hrôzy prenikol detektív Pinkertonovej agentúry Birdy Edwards, ktorý má za cieľ zlikvi
dovať zločineckú organizáciu Výtržníkov. Sám McMurdo organizuje pascu na Birdyho 
Edwardsa, ktorého údajne videl. Pred motívom konfrontácie s Birdym Edwardsom nará
cia už striktne obsadzuje pozíciu fokalizácie z hľadiska organizácie Výtržníkov: „Možno 
to všetko už robia príliš neskoro, možno on (Birdy Edwards, pozn. T. H.) už svoju prácu 
vykonal" (s. 430). Pri čakaní na Pinkertonovho detektíva na otázku veľmajstra, či je už 
Birdy Edwards tu, McMurdo odpovedá: ,,Birdy Edwards je tu. Ja som Birdy Edwards" 
(s. 435). Vzápätí do domu vpadne polícia a zatkne hlavných členov lóže. Gang je rozprá
šený. McMurdo odhaľuje svoju pravú identitu. 

Čitateľ však ešte len po prečítaní prvého dielu, i keď identifikuje McMurda s posta
vou Douglasa, nemôže vedieť,prečo chcela „Douglasa" organizácia zavraždiť (nie je mu 
známa jeho minulosť detektíva). Preto môže Douglasa/McMurda pokladať za zločinca -
a pokus o jeho zavraždenie za motív, že ho - ako toľké zavraždené Doylove postavy- do
stihla jeho minulosť (ako sa to stalo zavraždeným z príbehov Štúdia v červenom, Päť 
pomarančových jadier, Podpis štyroch, Dobrodružstvo s tancujúcimi, Gloria Scott, Trva
lý pacient atď„ atď.): temná minulosť, pomsta prichádzajúca z minulosti je najčastejšou 
motiváciou vraždy v doylovskom univerze. 
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Aj keď druhý diel by ako text obstál i sám osebe ako dobrodružná a preto-špionážna 
novela, oba diely sú previazané homologickou transfiguráciou identít jednej a tej istej 
postavy: v prvom dieli je „zavraždený" Douglas transfigurovaný na toho, ktorý zabíja 
svojho vraha - a naopak, to zavraždený je vrahom (tým, ktorý sa pokúsil zavraždiť 
Douglasa): takáto je symetrická transfigurácia v rámci prvej časti. V druhom dieli je zasa 
zločinec a vrah McMurdo (ako aj budúci vrah Birdyho Edwardsa) transfigurovaný na 
detektíva Birdyho Edwardsa samotného, ktorý rozbije zločineckú organizáciu. „A tento 
zloduch premenený v hrdinu je zároveň také obeť z Birlstone, z níž se vyklubal vrah," 
popisuje Martin Fido symetrickú transfiguráciu oboch častí vo vzťahu k sebe navzájom 
(2005, s. 79). Postava „Douglasa" tu obsadzuje viacero identít: jednakje „zamaskovaný" 
za obeť vraždy v Tragédii v Birlstone, jednak je vo Výtržníkoch naratívne zamaskovaný 
za zločinca McMurda, ktorý je zasa zamaskovaným detektívom Birdym Edwardsom. 

Naratívnu štruktúru Údolia hrôzy teda tvoria až tri prepojené, zviazané príbehy: 1. 
príbeh vyšetrovania, 2. príbeh vraždy, a zároveň aj 3. retrospektívny príbeh McMurdovho 
rozbitia gangu v Údolí hrôzy, ktorý podáva minulostnú motiváciu, čo viedla k vražde. Avi
zoval som však vyššie aj isté špecifikum tejto naratívnej štruktúry: naratívna štruktúra pr
vej časti je - ako to u detektívok býva - klasickým príkladom lineárno-zvratnej naratívnej 
štruktúry (vyšetrovanie rekonštruuje minulý príbeh vraždy). Druhá časť ako retrospektíva 
dodáva minulosť (a tým motiváciu) k príbehu vraždy, spätne osvetľuje jej motiváciu, 
avšak zároveň naratívna štruktúra tejto druhej časti samotnej je tiež lineárno-zvratná: pre
tože záverečná transfigurácia retrográdne prepisuje význam príbehu druhej časti - nečítali 

sme totiž príbeh zločinca McMurda a jeho kariérny postup na tie najvyššie priečky v zlo
činnej lóží, ale v spätnej závislosti významových plánov sa ukazuje, že sme v skutočnosti 
čítali utajený príbeh infiltrácie detektíva Birdyho Edwardsa pod maskou falošnej identity 
McMurda do lóže, aby ju mohol rozprášiť. Ako som už povedal, táto druhá časť sama 
osebe má lineárno-zvratnú štruktúru špionážneho príbehu (v štýle napr. neskoršieho Johna 
Le Carrého), kde čitateľ v závere zistí, že čítal celkom iný pr.íbeh, než aký sa domnieval, 
že číta (kde čitateľ až do poslednej chvíle konštruoval ako hypotézu textovej izotopie mož
ný svet, ktorý sa napokon ukáže byť falošnou fabulou), čo v prípade tohto textu zabezpe
čuje naratívny princíp infiltrácie postavy agenta s dvojitou identitou. 

Túto lineárno-zvratnú kompozíciu generuje na úrovni rozprávačskej perspektívy 
práve oná už spomínaná fokalizácia narácie: vonkajšia vo vzťahu k McMurdovi (čitateľ 
totiž nesmie vedieť - podobne ako členovia lóže - o skutočných zámeroch McMurda) 
a občas „chórová" z perspektívy Výtržníkov (to sú tie už citované vety o „McMurdovej 
zločineckej duši"). Doylova narácia teda čitateľa síce zavádza, avšak nikdy nepodvádza: 
výpovede o McMurdovej „zločinnosti" totiž nikdy nepodáva auktoriálna narácia, ale sú 
vždy pripísateľné perspektíve obmedzeného vedenia ostatných postáv. Dennis Porter do
konca túto druhú časť, odohrávajúcu sa v americkej Pensylvánii, pokladá za anticipujúcu 
drsnú školu svojím zobrazovaním násilia a nie práve najútlocitnejším pinkertonovským 
detektívom (por. Porter, 1981, s. 164). Situácia infiltrovaného detektíva vo vojne gangu 
proti okoliu a polícii nám naozaj môže pripomenúť Hammettovu Krvavú žatvu s jej ano
nymným detektívom z Kontinentálnej situovanom zasa vo vojne medzi dvoma znepriate
lenými gangmi. 
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Zároveň Doylov text produkuje na vyššej úrovni význam, ktorý je odpoveďou na 
otázku, akým spôsobom možno zničiť mafiánsky štruktúrovanú zločineckú organizáciu: 
jedine metódou infiltrácie. Predchádzajúce pokusy polície zasiahnuť zvonku boli totiž 
neúspešné. Avšak tiež ukazuje nemožnosť jednotlivca uniknúť takejto organizácii: Birdy 
Edwards síce rozprášil jednu organizáciu, napokon je však zavraždený „sesterskou" orga
nizáciou profesora Moriartyho, ktorá na seba preberá tento „záväzok". Doyle brilantne 
ukazuje neekonomickú nevyhnutnosť vládnucu v organizácii takéhoto mafiánskeho typu: 
„ Veľký mozog a vel7cá organizácia sa uviedla do činnosti na zahubenie jediného človeka. 
Akoby ste bucharom rozbijali orech - nezmyselne prehnaná energia - ale orech aj tak 
rozbili dokonale" (s. 440). Mafiánska organizácia si totiž nemôže dovoliť, aby jej unikol 
čo len jediný zradca - pretože to by znamenalo jej koniec, rozklad (jej členovia i okolie 
musia byť presvedčení, že každý, kto zradí, kto sa dopustí infamity, kto poruší zákon 
omerty, mlčania, nevyhnutne zomrie). Doyle nepodceňoval nebezpečnosť organizované
ho zločinu, tajných zločineckých skupín, o ktorých sa v tých časoch mohol dozvedieť 
(mafia, camorra, karbonári, čierna ruka, Ku Klux Klan v Piatich pomarančových jadrách, 
mormónska sekta v Štúdii v červenom) a použil túto tematiku aj vo viacerých poviedkach 
(por. Fido, 2005, s. 94 - 95). 

Detektívna zápletka prvej časti je čisto Doylovým dielom. Pre druhý diel sa však 
nechal inšpirovať skutočnou históriou, skutočným kriminálnym prípadom (o tom podrob
ne pojednáva už citovaná Liljegrenova práca, por. tiež. Fido, 2005, s. 98 - 99). Tým 
skutočným prípadom bola infiltrácia Pinkertonovho agenta Jamesa McParlanda alias Mc
Kennu do írskej zločineckej organizácie Molly Maguires (meno vzala odtiaľ, že jej čle
novia sa počas páchania zločinov maskovali do ženského oblečenia so začiernenými tvá
rami). Je zaznamenaný v práci R. W. Rowana o osudoch Pinkertonovej detektívnej 
agentúry (por. Liljegren, 1964, s. 25), ako aj v knihe Allana Pinkertona Molly Maguires 
a detektívi (por. Fido, 2005, s. 98). Detektív pracoval infiltrovaný v organizácii viac ako 
dva roky bez toho, že by naňho padlo podozrenie (Liljegren, 1964, s. 40), potom organi
záciu opustil. Klimax Doylovho príbehu je teda už dielom spisovateľovho spriadania 
napínavého príbehu (por. tamže, s. 46). V skutočnosti bolo vraj viacero vecí inak - do
konca detektív McParland bol usvedčený z falšovania dôkazov a zločinný „veľmajster" 
bol plne omilostený- žiaľ, až in memoriam, pretože bol na základe McParlandovho sve
dectva obesený (por. Fido, 2005, s. 79). 

Takže po všetkých tých symetrických transfiguráciách má náš príbeh ešte jednu -
a to takú, ktorú napísal „život sám". „McMurdo", javiaci sa ako zločinec, v skutočnosti 
však statočný detektív, je napokon naozaj zločincom, ktorý dostal na šibenicu nevinného 
veľmajstra McGintyho„. Doyle v tomto svojom spracovaní námetu naozaj šliapol, no 
povedzme že vedľa. 

Ak vztiahneme holmesovské príbehy, ktoré sme vyššie interpretovali, k následnému 
vývinu detektívneho žánru, možno modelovať ich vývinovú hodnotu: neskoršie skonštituo
vanému a pravidlami „uzákonenému" typu klasickej detektívky „dostojí" len menšina 
Doylových textov. Postupujúca schematizácia žánru sa, paradoxne, zbavuje určitej - a to 
práve tej najcharakteristickejšej - časti doylovského dedičstva: dedičstva kategórie čud-
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ného. Pri svojej schematizácii v ďalšom vývine žáner túto vývinovú cestu zväčša necháva 
prepočutú, amputuje túto vetvu rozvíjania záhadných príbehov. Kategória čudného pod
lieha operácii presunu a redukcie: v ďalšom vývine detektívneho žánru je aplikovaná vý
lučne na motív vraždy - keď vraždu ozvláštňuje a maskuje - a nie na celkový motív zá
hady. Výnimkou je, samozrejme, Chesterton (a to aj napriek tomu, že jeho detektív otec 
Brown je koncipovaný v istom zmysle ako protiklad Sherlocka Holmesa) -, i keď aj 
u Chestertona je záhada už takmer vždy vraždou. Vývinová hodnota holmesovskej ságy 
v jednom svojom vektore teda presahuje neskoršie smerovanie vývinu detektívneho žán
ru. Iba časť Doylových detektívnych textov (ako napríklad Údolie hrôzy, Pes baskervill
ský, Problém Thorského mosta, Dobrodružstvo škvrnitej pásky, Reigateská záhada, Dob
rodružstvo so sussexským vampírom a pod.) uvádza na dejovú scénu schému vraždy či 
aspoň pokusu o ňu, schému uzavretého okruhu podozrivých a páchateľa ako jednu z vy
stupujúcich postáv. Ťažisko naratívneho mechanizmu však spočíva, ako som ukazoval 
vyššie, na konštrukcii záhady (nie nevyhnutne vraždy), ktorá sa javí byť čudnou, absurd
nou, bizarnou, grotesknou - a na neutralizácii jej čudesnosti prostredníctvom vysvetľujú
cej moci pozitivistického viktoriánskeho rozumu v naratívnom segmente riešenia. Aj 
spomínané „klasicky" strihnuté Doylove detektívky (tu však kategória „klasickosti" od
kazuje, paradoxne, smerom do budúcnosti) v tejto schéme zaobaľujú vraždu do hávu ču
desnosti. U Doylaje len samotná vražda málokedy podnetom k Holmesovej pátracej ak
tivite (veď Holmes ako „fajnšmeker" vždy v kriminálnom prípade hľadá „niekoľko 
zaujímavých momentov" a ťažká si na to, že londýnsky zločinec je tvor veľmi nezaujíma
vý pre svoj nedostatok fantázie). Ide o to, dostať čudné pod kontrolu rozumu, vysvetliť 
(vyriešiť) ho. Neskôr Van Dine vo svojej sčasti programovej reflexii detektívneho žánru 
a jeho krátkej histórii kladie „zmysel pre realitu" ako podstatný znak pre detektívny ro
mán (Van Díne, 1931, s. 6) a hovorí, že bizarnosť, fantázia či čudesnosť sú v detektívke 
len sotva želateľné (tamže, s. 9). (Akurát je zvláštne, že to hovorí autor, ktorý v Kráľov
skom vraždení/The Bíshop Murder Case jednu zo svojich postáv „zavraždí" šípom a pod
ľa detskej riekanky a motiváciu vrážd hľadá vo vyššej matematike ... ) 

Čo sa týka onej racionálnej kontroly: už sám Doyle fonn~luje jednu zo zásad detek
tívneho žánru, ktorá sa neskôr dostane na významné miesto do Knoxových í Van Díneo
vých súpisov pravidiel: ide o vylúčenie náhody pri riešení (a tu by sa od Doyla mohli 
pokorne učiť mnohí autori dnešných trilerov): „V dobe, kdy jsem poprvé pomyslel na 
vytvorení takové postavy - bylo to nekdy kolem roku 1886 -, jsem četl nejaké detektívní 
povídky, které mi pripadali mírne fečeno hloupé, protože vysvetlení pfíslušné záhady 
v nich vždy bylo dílem nejaké náhody. Pripadalo mi, že to pfece není poctivá hra, neboť 
detektív by se mel pfi fešení záhad spoléhat na vlastní rozum a ne na nejaké nahodílé 
okolností ( ... )" (Doyle, 2004, s. 188). Výhradou „anglického gentlemena", že to nie je 
„poctivá hra", už Doyle zároveň predznamenáva požiadavku fair play v tomto žánri. 

Ak si teraz s Doylovýmí poviedkami porovnáme pomerne analogickú zbierku po
viedok, písaných pod zjavným a priznaným Doylovým vplyvom, Rané prípady Hercula 
Poirota od Agathy Christie z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočia, postrehneme 
na motivickej úrovni analógie s holmesovskou ságou: detektív Poirot má zavedenú súk
romnú prax, má aj svojho watsonovského rozprávača kapitána Hastíngsa (rozprávanie je 
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tiež zväčša vedené v prvej osobe), prichádza za ním klient s prípadom. Tieto prípady sú 
však už ďaleko viacej schematizované než Holmesove: vždy ide o vraždu. Predmetom 
záhady je osoba, prípadne motív páchateľa. Nie čudné, ako „liga červenovlasých", „škvr
nitá páska" či absurdný zhluk udalostí. (Agatha Christie sa vo svojich neskorších poiro
tovských prípadoch vzdala aj watsonovského rozprávača Hastingsa, ktorý sa potom obja
ví v poslednom Poirotovom prípade Opona.) 

Klasická detektívka sa síce bude vyžívať v čo najbizarnejších vraždách, hlavne pod
ľa detských riekaniek či abecedy, a v kúzelnických trikoch, vždy však bude predmetom 
vyšetrovania odhalenie vraha a bizarnosť okolo vraždy, často údajné šialenstvo páchate
ľa, bude len, takpovediac, „pridanou hodnotou". V prípadoch typu „záhad zamknutej 
miestnosti" sa zasa stane hlavným problémom zdanlivá nemožnosť spáchania, a tým aj 
vyriešenia záhady vraždy. 

Už nie do literatúry, avšak do témy „detektívneho pátrania" určite patrí aj reálna anga
žovanosť sira Arthura Conana Doyla v niektorých kriminálnych záhadách svojej doby. 
Doyle sa angažoval v známom prípade Georgea Edaljiho, ktorého otec bol Ind (odtiaľ vy
plývala nevraživosť, alebo rovno povedané až rasizmus anglického obyvateľstva aj voči 
jeho synovi), obvineného z nočného zabíjania dobytka. Conan Doyle sa pustil do pátrania 
na vlastnú päsť a začiatkom januára 1907 publikoval v novinách Daily Telegraph článok, 
v ktorom bod po bode vyvracal dôkazy obžaloby (por. Belousov, 1974, s. 221 ). Doyle upo
zornil predovšetkým na zvláštnosť, ktorou sa vyznačovali všetky rany zasadené zvieratám: 
boli to povrchové rezy. Z tohto faktu Doyle usudzoval na charakter noža, ktorým boli spô
sobené - nešlo teda o Edaljiho „britvu" - a tento druh noža patril práve Doylom vytipova
nému podozrivému (tamže, s. 222). Jedným z „holmesovských" argumentov proti Edaljiho 
vine sa stala i Edaljiho silná krátkozrakosť. (Tento prípad beletristicky - pri citácii dobovej 
korešpondencie, dokumentov i novinových správ - spracoval Julian Bames v románe 
Arthur & George.) Nielen Holmes, ale aj jeho autor teda plnil funkciu „posledného apelač
ného súdu", koncentrujúc sa predovšetkým na zachraňovanie nevinne odsúdených. 

Doyle kombináciou logiky a svojich lekárskych znalostí - vychádzajúc z novinových 
výstrižkov - usvedčil aj súvekého „modrofúza" Georgea Josepha Smitha, ktorý topil svo
je novomanželky vo vani a ich smrť vydával za zástavu srdca (Matoušek, 2007, s. 468). 

V roku 1912 sa zasa objavila útla Doylova knižka Prípad Oscara Slatera. Nešlo 
o ďalší holmesovský prípad, ale o Doylovo predloženie dôkazov neviny odsúdeného. Prečo 
bola ukradnutá len jediná brošňa? Len nato, aby zmiatla políciu - pretože zločinca zaujíma
li iné cenné veci: a to závet. Vraha teda treba hľadať medzi príbuznými obete, nešlo o lúpež
nú vraždu zvonku (Belousov, 1974, s. 225). Quod erat demonstrandum. (Okolnosti tohto 
prípadu zasa využil a „sfikcionalizoval" Howard Engel vo svojom románe Pán Doyle 
a doktor Bell - 1997; Brno : Jota, 2008 -, kde ho vyšetruje dr. Joseph Bell za Doylovej 
asistencie.) V prípade nezvestného muža zasa Doyle úvahou vymedzil smer, ktorým by sa 
malo uberať pátranie, nastoliac hypotézu, akým spôsobom dotyčný zmizol. 

Doyle ponúkol aj beletristickú hypotézu - možné riešenie záhady lode Mary Celeste, 
ktorú v roku 1872 objavili, ako bez posádky, úplne prázdna brázdi šíre more. Urobil tak 
v poviedke Svedectvo Habakuka Jephsona v Cornhill Magazine. Keďže nebolo uvedené 
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meno autora, čitatelia pokladali tento text za redakčný materiál, a teda za pravdivé vyroz
právanie udalostí. Podľa poviedky vypukla na lodi vzbura, ktorá bola pomstou miešanca 
Goringa belochom za to, že mu zabili matku (prerozprávanie Doylovej poviedky porov. in: 
Skrjagin, 1990, s. 32 - 35) - takže opäť starý známy doylovský topos pomstiteľa. 

V tejto chvíli vystupujeme za „doylovský text" a zaoberáme sa útržkom „dejín ohla
sov", aké vzbudil. Štúdia sensu stricto o Conanovi Doylovi už skončila. 

Nezriedka sa objavuje naliehavá potreba sväté knihy vedecky skúmať. Túto potrebu 
by celkom iste odobril aj sám ich hrdina - priekopník kriminalistiky ako prísnej vedy. 
A tak vzniká nový vedný odbor- radostná veda „holmesológie" ako „veľkej hry". Nejde 
tu o filologické a textologické skúmanie doylovského kánonu (napokon, inšpirovaný au
tor bol len jeden a dobre známy). „Jejím základním pravidlemje presvedčení, že Sherlock 
Holmes a doktor Watson byli skuteční lidé a jejich príbehy tvorí kanonickou literaturu, 
z níž je možné rekonstruovat jej ich osudy" (Fido, 2005, s. 132). Aké sú teda jej predpo
klady, čo ju vôbec umožňuje? 

Keďže holmesovská séria bola písaná nesústavne ad hoc s veľkými časovými pre
ryvmi, „čas písania" a publikovania príbehu sa zväčša nekryl s fikčným chronologickým 
datovaním príbehu. Neskoršie napísané príbehy sú často situované vo fikčnej chronológii 
ságy do skoršieho času, vytvárajúc (dodávajúc postupom seriálového „ftashbacku", retro
spektív) fikčnú minulosť. Tak vo fikčnom svete chronólogicky prvý Holmesov prípad -
Musgraveovský rituál - je zaradený až do druhej poviedkovej série. Je teda možné v rám
ci hry rekonštruovať chronológiu fikčného sveta holmesovskej ságy (por. Fido, 2005, 
s. 11 - 12, a mnohé chronologické životopisy Sherlocka Holmesa, za všetky por. naprí
klad ten od Williama S. Baringa-Goulda z roku 1962, český preklad 2006). 

Objavuje sa aj viacero naratívnych možností, ako tieto životopisy písať. Baring-Gould 
v podstate len pomerne otrocky prepisuje v tretej gramatickej osobe holmesovský kánon, 
využívajúc priamu reč postáv: v podstate vzniká akýsi readers-digest holmesovského ká
nonu. Naopak, novší fiktívny životopis od Nicka Rennisona (2005) imituje štruktúru žán
ru vedeckej biografie s jej akríbiou, citáciami a s množstvom dobovej literatúry a infor
máciami z historickej encyklopédie. 

Druhá podmienka možnosti holmesologickej hry: fikčný svet, konštituovaný literár
nym textom, má - podľa Ingardena - na rozdiel od toho nášho životného sveta jednu 
podstatnú vlastnosť: je schematický. Je v ňom len to, čo je v ňom napísané. Nikdy sa 
v ňom nedozvieme nič - parafrázujúc Ingardena - o farbe Watsonových očí (možno aj 
z toho jednoduchého dôvodu, že okrem nepodstatnosti tohto detailu istým spôsobom za
braňuje tejto informácii fakt, že Watson je v prevažnej väčšine textov rozprávačom v pr
vej osobe). Text je však tiež - podľa Um berta Eca - „lenivým" mechanizmom, ktorý ne
vyhnutne počíta s aktivitou čitateľa, aby ho dotváral. Inak by holmesologickí „bádatelia" 
mohli len prepísať to, čo už je v Doylových textoch (a v mnohých prípadoch to aj robia). 
Možno tiež hľadať implikácie toho, čo je vypovedané. Napríklad niektorí bádatelia na 
základe Holmesových hereckých a maskovacích schopností usudzujú, že Holmes bol 
v istom čase aj praktizujúcim hercom. Predpoklady holmesologickej hry však tkvejú pre
dovšetkým v množstve protirečení, drobných chýb, opomenutí či prerieknutí. Je teda čo 
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vysvetľovať, čo skúmať. Tak napríklad Nick Rennison dokazuje, že japonský spôsob se
baobrany baritsu, ktorým sa údajne Holmes zbavil Moriartyho, vytvoril Brit Barton-Wright 
a verejne po prvý raz predviedol v roku 1889, takže Holmes ho v danom historickom čase 
odohrania sa Posledného problému, ktorý sa chronologicky odohral pred rokom 1889, 
nemohol použiť: išlo teda pravdepodobne o jiu-jitsu (Rennison, 2007, s. 164). 

Je tiež možné prikladať ako fóliu k datovaným holmesovským prípadom pozadie 
dobových reálií (napríklad whitechapelské vraždy Jacka Rozparovača, politické udalosti, 
reálne kriminálne prípady, na ktoré sa Holmes odvoláva), prikladať k Doylovým textom 
aj dobovú kriminalistickú encyklopédiu (Galtonov objav odtlačkov prstov ako metódy 
identifikácie) a skutočné anály zločinu, písať o súvekom historickom milieu - napríklad 
o súkromných školách, aké mohol Holmes navštevovať (por. Rennison, 2007, s. 32), pri
kladať súdobú politickú situáciu v Tibete a britskej Indii ako interpretačný raster, ktorý 
umožňuje hypoteticky odpovedať na otázku, akú misiu plnil Sherlock Holmes v Tibete 
po svojom zmiznutí, ako i vyslovovať dohady o oných nenapísaných, avšak pomenova
ných Holmesových prípadoch. Tak napríklad v Probléme Thorského mosta Watson spo
mína nevyriešený problém „pána Jamesa Phillimora, ktorý sa vrátil do svojho vlastného 
domu po dáždnik a už ho nikdy nikto na tomto svete nevidel" (Doyle, 1966, s. 336). Doy
lov syn Adrian Conan Doyle spolu s klasikom - detektívnym mágom Johnom Dicksonom 
Carrom sa akiste nechali inšpirovať touto Watsonovou zmienkou, keď v jednom holme
sovskom pastiši navrhli riešenie záhady, ako mohol bez stopy zmiznúť pán Cabpleasure 
potom, ako sa vrátil domov po svoju vychádzkovú paličku (por. Žižek, 2003, s. 90). Dajú 
sa napríklad formulovať hypotézy o následných Watsonových manželkách (Constance 
Adamsovej a Mary Morstanovej, ktorú stretáva až pri riešení Podpisu štyroch) a istej 
chronologickej nedôslednosti, ktorú Baring-Gould vysvetľuje takto (aby sme dali aspoň 
jeden príklad serióznej holmeso-logickej hry): „Mnoho pi'ípadu, které chtel (dr. Watson) 
predstavit verejnosti( ... ) se odehrálo v dobe, kdy žil ve společné domácnosti se svou pr
vní ženou. 

Kdyby o ní opakovane mluvil na verejnosti, Mary by se jiste cítila dotčená ( ... )Dok
tor naštestí naše! východisko. Do svého vyprávení vsouval drobné údaje, nevýznamné 
zmínky, z nichž mohl čtenáf snadno nabýt dojmu, že popisované prípady se odehrály te
prve po dobrodružství s Podpisem čtyf" (Baring-Gould, 2006, s. 213). 

Niektoré prípady, ktoré nie sú celkom uspokojivo vyriešené, možno reinterpretovať. 
Tak napríklad - keďže Watsona by ani jeho najprajnejší priatelia nenazvali prefíkaným 
- je možné spochybniť kompetenciu Watsona ako rozprávača: robí tak Nick Rennison, 
keď zaujímavo reinterpretuje súboj Holmesa s Moriartym nad priepasťou vodopádu. 
Watson tento sled udalostí číta tak, že Moriarty prenasleduje Holmesa, ktorý pred ním 
uteká - je to presne tá interpretácia, akú pre naivného Watsona nainscenoval Holmes; 
presne tá interpretácia, o akej má vydať svedectvo a zaštítiť ju svojou autoritou. V sku
točnosti však údajne Sherlock Holmes v spolupráci so svojím vplyvným bratom Mycrof
tom profesora Moriartyho z Londýna, kde sa mu nemohli dostať na kobylku, vylákali na 
miesto, kde ho fyzicky zdatný Holmes mohol zlikvidovať: išlo teda fakticky o vraždu 
bonafide (por. Rennison, 2007, s. 164 a ď.). Pre mňa sa len vynára otázka, ako mohol 
génius zločinu bratom Holmesovcom na takýto školácky trik naletieť ... 
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K holmesologickej hre patria aj číre hravé fantázie, ktoré nemajú nijaký základ 
v Doylových textoch - ako napríklad rozprávanie Baring-Goulda o tom, že Nero Wolfe je 
nemanželským synom Sherlocka Holmesa a Irene Adlerovej, splodeným počas ich náv
števy Čiernej Hory, pričom po fyzickej stránke a v zvyklostiach sa podal skôr na Holme
sovho brata Mycrofta (por. Baring-Gould, 2006, s. 217 - 218). Baring-Gould tu vlastne 
skôr hravo a skryto naznačuje afinitu tohto veľkého (aj rozmermi) „pohovkového detek
tíva" s Mycroftom Holmesom. 

Legendárnou sa stala prednáška duchovného otca Holmesovho údajného „syna" 
Nera Wolfa - Rexa Stouta Watson bolia žena, po ktorej vraj musel z miestnosti holme
sovskej spoločnosti Baker Street Irregu!ars tajne utiecť (podrobnosti o jeho argumentácii 
pozri in: Škvorecký, 1990, s. 42 - 44). 

Postava sa napokon oddelila od svojho tvorcu a Sherlock Holmes začal zažívať - či 

už na stránkach kníh alebo vo vizuálnych médiách - dobrodružstvá, o ktorých sa Cona
novi Doylovi ani nesnívalo. Nemá zmysel spomínať množstvo nie práve najvydarenej
ších pastišov. Za všetky - aby sme videli spôsob „narábania" s touto postavou-ikonou -
spomeňme aspoň Prekliatie Sherlocka Holmesa (The Seven-Per-Cent Solution, 1975, 
český preklad Brno : Jota, 2000), kde sa Holmes stretne so Sigmundom Freudom, ktorý 
preniká do temných hlbín podvedomia slávneho detektíva. 

Príbehová hra môže tiež vzniknúť vďaka prepojeniu holmesovskej fikcie s faktogra
fickým pozadím: keďže počas Holmesovej praxe „súkromného detektívneho špecialistu" 
„pôsobil" aj legendárny Jack Rozparovač, zdá sa byť nemožné, že by sa Holmes v tomto 
viktoriánskom prípade prípadov osobne neangažoval... Jednu z verzií odhalenia Rozparo
vačovej identity (a to práve Sherlockom Holmesom) ponúka aj Baring-Gould (2006, s. 
173-186) a tiež aj Nick Rennison (Rennison, 2007, s. 124 ad'.), no azda najdôvtipnejšie
ho a zároveň najkacírskejšieho prepísania svätého textu sa dopustil Michael Dibdin v há
dam „najgnostickejšom" apokryfe Posledný príbeh Sherlocka Holmesa (The Last Sher
lock Holmes Story, 1978). Sherlock Holmes tu vyšetruje vraždy Jacka Rozparovača 
a Watsonovi dôverne prezradí, že Rozparovačom je profesor Moriarty. Čo je však pováž
livejšie, nad Reichenbašskou priepasťou sa ukáže, že Moriarty je Sherlock Holmes. Res
pektíve (už som naznačil nábehy na schizofrénnu interpretáciu Posledného problému), 
Sherlock Holmes je šialenec, je rozštiepenou osobnosťou, v ktorej koexistujú dve osob
nosti, manichejský boj dvoch princípov (dobra a zla): nad priepasťou budú spolu teda 
zápasiť „Moriarty-Holmes" a Watson. Keď Holmesa preberie Watsonov krik, že je jeho 
priateľom (Holmes totiž pokladá Watsona za preoblečeného Moriartyho, ktorý Watsona 
zabil), Sherlock Holmes zvíťazí nad „Moriartym" a sám sa dobrovoľne vrhne do priepas
ti: takto zabíja „Moriatyho" v sebe a na okamih opäť vyzerá ako najlepší a najmúdrejší 
človek, akého kedy Watson poznal. 

Tento text zároveň prevracia logiku ontologickej stupnice skutočnosti a fikcie: zahŕ
ňa do svojej hry fikcie aj meno Arthura Conana Doyla, ktorý píše „vyretušované" holme
sovské príbehy, zatiaľ čo Dibdinov text má byť autentickým záznamom z pera dr. Watso
na: ako to nad Reichenbašským vodopádom skutočne bolo. 

O niečo menej radikálny, čo sa týka postáv Holmesa a Moriartyho, avšak o to pro
vokačnejší vo svojej žánrovej štruktúre sa javí román Roberta Lee Halia Sherlock Ho/mes 
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odchádza (Exit Sherlock Holmes, 1977). Žáner detektívky sa tu v riešiacej scéne trans
formuje na žáner science fiction: Sherlock Holmes a Moriarty, ktorí sa na seba tak veľmi 
podobajú, že sa dokážu navzájom imitovať, až ich od seba nerozozná ani úbohý Watson, 
sa ukážu byť identickými klonmi teleportovanými z budúcnosti, aby zviedli vo viktorián
skom Londýne ako v Armageddone svoj veľký boj o dušu viktoriánskeho Anglicka. 

V prípade tohto textu možno demonštrovať, ako prepisovačovi pomáha schematic
kosť chronotopu fikčného sveta textu: v Doylovej próze sa napríklad nepíše nič o pivnič
ných priestoroch domu pani Hudsonovej na Baker Street- je však viac než pravdepodob
né, že každý dom má nejaké pivničné priestory. Práve do nich Robert Hall umiestni 
Holmesovu tajnú pracovňu. (Veď podobne je to aj v kanonickej doylovskej ságe: kým 
nebolo napísané, že Sherlock Holmes má brata Mycrofta, tak Mycroft fikčne „neexisto
val". Keď však bolo treba, autor ho aktom invencie mohol okamžite povolať z ničoty do 
fikčnej existencie: veď ľudia predsa zvyknú mať súrodencov, tak prečo by Sherlock Hol
mes mal byť v tomto ohľade výnimkou ... ) 

Ďalšou možnosťou ako dopisovať už existujúce príbehy, je dopísať k nim ich minu
losť, prípadne motiváciu. Tá môže dodržovať ontologickú hierarchiu daného fikčného 
sveta (napríklad príbehy Sherlocka Holmesa ako chlapca, alebo naopak, príbehy Sherloc
ka Holmesa už na odpočinku popri včelárčení), alebo môže - samozrejme, fiktívne - zo
stúpiť o jeden stupeň ontologickej hierarchie nižšie, zdanlivo až na úroveň aktuálneho 
sveta: tak Mark Frost (slávny spoluscenárista kultového seriálu Mestečko Twin Peaks) 
v románe Zoznam siedmich (The List of Seven, 1993) píše príbeh, v ktorom vystupuje sir 
Arthur Conan Doyle, ktorý stretne muža (Johna Sparksa), čo ho inšpiruje ku kreácii po
stavy Sherlocka Holmesa. Počas príbehu je status tejto postavy nejednoznačný: stále nie 
je jasné, či je „Holmesom" alebo „Moriartym" - až v závere sa táto dilema vyrieši. Po
dobnú „skutočnú minulost"' dodáva k holmesovskému kánonu seriál, v ktorom spolu vy
šetrujú vraždy dr. Bell a mladý študent medicíny Conan Doyle - vraždy ani čo by vystrih
nuté z Doylových textov: grify zločinov sú jednoducho a nehanebne prevzaté z Doyla 
a takýmto spôsobom k príbehom Sherlocka Holmesa dodávajú fiktívnu, kvázi-autobio
grafickú minulosť, ako keby Conana Doyla k spísaniu týchto príbehov inšpirovali prípa
dy, ktoré „skutočne" riešil spolu s dr. Bellom. 

Poznámka 
Texty Conana Doyla o Sherlockovi Holmesovi sú citované v slovenskom preklade 

Alfonza Bednára, ktorý je prekladateľom celého holmesovského kánonu. 
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Štúdia je čiastkovým výstupom individuálneho grantového projektu Kapitoly z poe
tiky detektívneho žánru. VEGA 2/7149/27. Riešiteľ Mgr. Tomáš Horváth, PhD. 

SUMMARY 

The study analyses composition, motifs and stylistic structurc ofDoyle's Holmes detcctive storics. The 
author of thc study tri es to dctcnninc their valne in thc context of their developmcnt within transformations of 
the dctective gcnre. He studics the Doylc's tcxts in regard with the Victorian cultural codc and parallel litcrary 
worldvicw movcmcnts. For the most important catcgory ofthc construction ofHolmcs' rebuses he dctermines 
a catcgory ofweird and bizarre, sometimes even grotcsque. The evil pian or breaking an order (natural or social) 
comes forth onto phenomcnal surface in the form of series of wcird and absurd events appcaring that way to a 
person, who is trapped in "hands" of criminals. lfthe reason embodied in thc pcrson of a genial detcctive revcals 
the right motivation, the odour of strange disappears: detcctive's achicvcmcnt (searching and resolving) brings 
back to au absurdly looked world the rational order. 

Only minority oflater texts fulfil the rul es of the "standard" type of a classical detective prose. Progressing 
schematisation ofthe genre eliminated the most characteristie part ofDoyle's herritage: category ofstrange that 
is finally supprcsscd by opcration ofshifting and rcduction: in the furthcr devclopment ofthc genrc it is applicd 
to motif of murdcr (it makcs murder more pcculiar and masks it). lt is not applicd to general motif of rebus as it 
was in case ofDoyle. 
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