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Глава I. 
Дедукцијата како наука 
 

 
Шерлок Холмс го зеде своето шишенце од аголот 

на плочата од каминот и го извади хиподермичкиот 
шприц од убавата мароканска кожена футрола. Со 
долгите, бели, растреперени прсти ја поднамести 
тенката игла и го заврати левиот ракав од кошулата. 
Неколку мигови замислено ги набљудуваше сопстве-
ната мускулеста подлактница и рачниот зглоб, целите 
со точки и лузни од безбројните боцкања. Најпосле, си 
го збрца остриот врв, го притисна малиот клип и 
потона назад во кадифената фотелја со длабока 
воздишка од задоволство.  

Со месеци бев сведок на овој ритуал кој се повтору-
ваше по трипати на ден, но никако не можев да се 
помирам со целата таа претстава. Напротив, од ден на 
ден станував сѐ пораздразлив од глетката и совеста ме 
гризеше навечер бидејќи немав храброст да му се 
спротивставам. Постојано си давав ветувања дека 
треба да си ја отворам душата на таа тема, но имаше 
нешто во студеното, ноншалантно држење на мојот 
пријател што правеше тој да биде последниот човек 
на кого некој би посакал да му пристапи слободно. Се 
воздржував да не го налутам поради неговата огром-
на сила, неговото маестрално однесување и искуство-
то кое го имав со него, а кое беше поврзано со него-
вите бројни и исклучителни квалитети.  

Сепак, тоа попладне, дали се должеше на виното 
Beaune што го испив со ручекот или пак беше поради 
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зголемената раздразливост како резултат на длабин-
ската анализа на неговото однесување, одеднаш почу-
вствував дека не можам да се воздржувам повеќе. 

„Што ќе биде денес, морфиум или кокаин?“ - го 
прашав. 

Тој тромо го дигна погледот од старата книга со 
црн, кожен повез што ја имаше отворено. „Кокаин е“, 
рече. „Седумпроцентен раствор. Сакаш да пробаш?“  

„Не, се разбира“, одвратив грубо. „Мојава психо-
физичка конституција сè уште нема заздравено од 
воената операција во Авганистан. Не можам да си 
дозволам уште и дополнително да ја оптоварувам. 

Се насмевна на мојата жестокост. „Веројатно си во 
право, Вотсон”, рече. „Претпоставувам дека дрогата 
има лошо влијание врз телото. Сепак, сметам дека 
делува толку трансцендентно стимулирачки, а притоа 
го разбиструва и умот, така што нејзиното секундарно 
дејство е само еден безначаен момент.“ 

„Но, размисли!“ - реков отворено. „Пресметај ја 
штетата! Твојот мозок може, како што велиш, да биде 
надразнет и возбуден, но тоа е патолошки и морбиден 
процес кој вклучува зголемена промена на ткивото 
која може на крај да доведе до трајна изнемоштеност. 
Знаеш и самиот какви помрачувања на умот може да 
те снајдат. Секако дека ризикот во овој случај е 
поголем од добивката. Зошто, само заради чисто 
задоволство би ризикувал да ги изгубиш сопствените 
одлични способности со кои си надарен? Имај на ум 
дека не ти зборувам само како пријател, туку и како 
медицинско лице и лекар кој му се обраќа на човек за 
чија здравствена состојба е до одредена мера 
одговорен.“ 
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Не изгледаше дека е навреден. Напротив, ги спои 
врвовите на прстите и ги потпре лактите на наслонот 
од столот, како некој кој се насладува од разговорот.  

„Мојот ум“, рече, „се бунтува на стагнацијата. Дај 
ми проблеми, дај ми работа, дај ми најапстрактни 
криптограми или најзамрсени анализи и јас сум тогаш 
на мое сопствено тло, во мојата комфорна зона. Тогаш 
можам да поминам и без вештачки стимуланси. Но, се 
гнасам од здодевната рутина на егзистенцијата. 
Копнеам по умствена егзалтација. Затоа и ја одбрав 
оваа моја уникатна професија, или поточно ја 
создадов, бидејќи јас сум единствениот на светот.“ 

„Единствениот неофицијален детектив?“ – запра-
шав, кревајќи ги веѓите. 

„Единствениот неофицијален детектив – консул-
тант“, одговори тој. „Јас сум последниот и највисокиот 
апелационен суд. Кога Грегстон, Лестрејд, или Ателни 
Џоунс се во ситуација која е надвор од рамките на 
нивниот капацитет, што, патем е нормална работа, 
тогаш случајот ми се презентира мене. Јас ги испиту-
вам доказите како експерт и давам свое стручно 
мислење. Во таквите ситуации, не барам никакво 
признание. Моето име не се спомнува во весниците. 
Самата работа, задоволството да се изнајде поле за 
мојата посебна моќ е мојата најголема награда. Но, и 
ти самиот имаш искуство со моите методи на 
работење во случајот на Џеферсон Хоуп.“ 

„Да, така е“, реков срдечно. „Никогаш, ништо, ме 
нема толку погодено во животот. Дури сето тоа и го 
срочив во една мини брошура со фантастичен наслов 
Студијата во црвено.“ 
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Незадоволно одмавна со главата. „Ја погледнав“, 
рече. „Искрено, не можам да ти честитам за неа. 
Детектирањето е, или треба да биде, егзактна наука и 
треба да биде третирана така, на безчувствителен и 
ладен начин. Ти си се обидел да ѝ дадеш романтичен 
призвук што предизвика ист ефект како да си работел 
на некоја љубовна приказна или на бегство во петтиот 
постулат на Евклид1.“  

„Но, таму имаше романса“, приговарав јас. „Не 
можев да ги менувам фактите.“ 

„Некои факти треба да бидат потиснати или барем 
да бидат опсервирани со одредено чувство на 
одмереност при нивната анализа. Единствена работа 
во случајот која заслужи да биде спомната беше 
чудното аналитичко резонирање од последиците до 
причините, преку кои успеав да го одгатнам.“  

Ме вознемири што ја критикуваше работата која 
беше специјално осмислена да му се допадне. При-
знавам, и мене ме иритираше егоизмот кој изискува-
ше секој ред од памфлетот да биде посветен само на 
неговите специјални постигнувања. Во повеќе наврати 
низ годините додека живеев со него на улицата 
Бејкер, забележував дека во тивкиот и дидактички 
стил на живеење на мојот придружник има и доза на 
суета. Но, сепак, не искоментирав, туку седев трети-
рајќи си ја повредената нога. Пред извесно време бев 

 
1 Евклид од Александрија, старогрчки математичар. Во овој дел се 
зборува за Петтиот постулат од неговата расправа „Елементи“ кој 
гласи: „Ако една права линија паѓа над две прави линии така што 
внатрешните агли од едната страна заедно се помали од два прави 
агли, тогаш правите линии, ако се продолжат бескрајно, се среќаваат 
на страната од која аглите се помали од два прави агли.“ Заб. на прев. 
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прострелан со куршум од Џезаил2, но иако немав 
проблем при одење, ме болеше со секоја промена на 
времето. 

„Мојата работа од неодамна се прошири и во 
Европа“, по некое време рече Холмс, полнејќи го 
старото луле направено од корен од див трендафил. 
Минатата недела ме консултираше Франсоа ЛеВилар, 
кој, како што веројатно знаеш, од неодамна е на 
висока позиција во француската детективска служба. 
Тој ја поседува онаа келтска моќ на јака интуиција, но 
од друга страна пак му недостасува поширок спектар 
на егзактни познавања кои се неопходни за развива-
ње на неговите вештини. Случајот се однесуваше на 
еден тестамент и имаше одредени елементи на 
интерес. Бев во можност да го упатам на два паралел-
ни случаи кои го доведоа до точното решение, едниот 
во Рига од 1857 година, а другиот во Сент Луис од 1871 
година. Еве го писмото кое го добив утрово, а во кое 
се потврдува мојата помош.“ Додека зборуваше ми 
фрли еден истуткан лист хартија од некој странски 
бележник. Погледнав на листот забележувајќи изоби-
лие од расфрлени белешки и француски изрази на 
восхит, како „маестрално“, „ремек-дело“, „врвно дос-
тигнување“3 итн., што укажуваa колку силно беше 
восхитен Французинот. 

„Ти се обраќа како ученик на својот ментор“, му 
реков. 

„Ох, многу ја цени мојата помош“, рече ведро Шер-
лок Холмс. „Тој самиот има исклучителни квалитети. 

 
2 Долга авганистанска пушка 
3 Magnifiques, coup-de-maitres, tous-de-force 
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Поседува две од трите најбитни карактеристики за 
идеален детектив. Поседува моќ за опсервација и 
дедукција, само му фали знаење, но тоа можеби ќе си 
дојде понатаму со тек на време. Сега, во моментов, ги 
преведува моите мали дела на француски.“  

„Твоите дела?“  
„Ох, па ти не знаеше?“ - се смееше со солзи. „Да, 

виновен сум, напишав неколку монографии на 
стручни теми. Еве, на пример една со наслов За разли-
ките помеѓу пепелта на различни видови тутун. Во 
неа, наведувам сто и четириесет видови пури, цигари 
и лулиња за пушење илустрирајќи ја при тоа на табели 
во боја разликата во видовите на пепел. Поентата е 
дека тие континуирано се јавуваат во криминални 
случаи и некогаш се многу важни како докази во 
постапката. На пример, ако можеш со сигурност да 
кажеш дека убиството го сторил човек кој пушел 
индијанска лунка4, тогаш очигледно дека тоа го 
намалува твоето поле на истражување. За добро 
обучено око постои голема разлика меѓу црниот 
пепел на Тrichinopoly5 пурата и белиот лелеав пепел 
од тенките ленти тутун за луле, како меѓу зелка и 
компир.  

„Неверојатен гениј си за детали“, забележав.  
„Ја ценам важноста на деталите. Еве ја мојата 

монографија за следење на траги од чекори со 
неколку забелешки за употребата на парискиот гипс6 

 
4 Вид пура со потсечени краеви. 
5 Исто, вид пура со потсечени краеви изработена во Индија. 
6 Голем депозит на гипс во парискиот дел Монмартр, таканаречен 
„печен гипс“ или „гипс малтер“ народски е попознат како париски гипс. 
Заб. на прев.  
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при зачувувањето на отпечатоците. Тука, исто така, 
има еден краток дел за влијанието на одреден занает 
врз формата на раката, со оставање литотипски 
отпечатоци од рацете на луѓе-мајстори за покриви, 
морнари, произведувачи на тапи, типографи, ткајачи и 
обработувачи на дијаманти. Тоа е работа од голем 
практичен интерес за истражувачот-детектив, особено 
во случаи кога имаме трупови кои никој не ги побарал 
или пак при откривање на потеклото на криминал-
ците. Но, те уморив зборувајќи за моево хоби.“ 

„Не, воопшто“, одговорив најискрено. „Навистина 
ме интересира, особено бидејќи имав можност да те 
набљудувам како сето тоа го применуваш и во пракса. 
Но, токму сега зборуваше за набљудување и дедук-
ција. Секако, до одредена мера, едното го имплицира 
другото.“  

„Не баш“, одговори тој, наведнувајќи се комотно во 
неговата фотелја, испуштајќи дебели, сини венци чад 
од неговото луле. „На пример, набљудувањето ми 
кажува дека си бил во поштата на улицата Вигмор 
утрово, но дедукцијата пак ми укажува дека оттаму си 
испратил телеграма.“ 

„Точно“, реков. „Во право си за двете работи! Но, 
признавам дека не можам да сфатам како си дошол 
до овие заклучоци. Тоа го направив одеднаш и 
импулсивно и не кажав никому.“  

„Толку е едноставно“, ми објасни со насмевка, иако 
јас бев зачуден, „толку е апсурдно едноставно што 
какво било објаснување е непотребно; а може и да 
послужи да ги дефинираме границите меѓу набљуду-
вањето и дедукцијата. Набљудувајќи, можам да 
видам црвеникава кал налепена на чевлите. Токму 
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отспротива на поштенските простории на улицата 
Сејмур го извадија горниот слој од калдрмата и 
нафрлија земја и буквално е неизбежно да не згазиш 
во неа кога влегуваш внатре. Земјата нафрлена таму 
има специфична црвеникава нијанса и ја нема на 
друго место низ населбата. Толку од набљудувањето. 
Другото е работа на дедукцијата.“ 

„Добро, но како тогаш заклучи дека испраќав 
телеграма?“ 

„Е, па секако знаев дека не си напишал писмо, 
бидејќи седев спроти тебе цело утро. Исто така, видов 
на твоето биро дека имаш поштенски марки и едно 
снопче поштенски картички. Значи, што друго би 
правел во поштата освен ако не одиш да испраќаш 
порака? Елиминирај ги сите други фактори и 
единственото нешто што ќе остане мора да биде 
вистината.“ 

„Во случајов, секако си во право“, реков, по кусо 
размислување. „Но, работата е, како што велиш ти, 
една од наједноставните. Дали ќе си помислиш дека 
сум безобразен ако ги тестирам твоите теории со 
потежок тест?“ 

„Напротив“, рече, „ќе ме спречиш да не земам 
втора доза кокаин. Ќе бидам воодушевен да го 
изанализирам кој било проблем што можеш ти да ми 
го предочиш.“  

„Сум слушал како велиш дека е тешко човек да 
користи каков било предмет секојдневно без да 
остави трага од неговата индивидуалност на него, на 
начин на кој обучен набљудувач не би можел да ја 
прочита. Вака сега, имам часовник кој од неодамна е 
во моја сопственост, ќе бидеш ли толку љубезен да ми 
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дадеш твое мислење за карактерот или за навиките на 
неговиот претходен сопственик?“ 

Му го подадов часовникот со благо чувство на 
забава во душата, бидејќи тестот според мене беше 
невозможен, а намерата ми беше да добие лекција 
против догматскиот тон кој често го имаше. Тој го 
положи часовникот во неговата дланка, зјапајќи 
продорно во стрелките, па ја отвори позадината и го 
набљудуваше работењето, најпрвин со голо око, а 
потоа и со една дебела лупа. Одвај се воздржував да 
не се насмеам на неговиот разочаран израз кога 
конечно го затвори поклопецот и ми го врати назад.  

„Одвај неколку податоци“, забележа. „Часовникот 
неодамна бил исчистен што ми ја ускратува можноста 
да ги увидам недвосмислените факти.“ 

„Во право си“, му одговорив. „Беше исчистен пред 
да ми го испратат.“ Но, во срцето го обвинував мојот 
пријател што го даде најнеубедливиот и најнеспособ-
ниот изговор да го покрие неуспехот. Какви податоци 
можеше да очекува од исчистен часовник? 

„Иако незадоволително, моето испитување не 
беше целосно јалово“, заклучи тој, џарејќи се во 
плафонот со сонлив, заматен поглед. „Поради твојата 
исправка, можам да заклучам дека часовникот му 
припаѓал на твојот постар брат, кој пак го наследил од 
твојот татко.“ 

„Тоа претпоставувам го заклучи од иницијалите Х. 
В. на позадината?“ 

„Токму така. В., укажува на твоето презиме. Дату-
мот на производство на часовникот е од пред педесет 
години и иницијалите се стари исто колку што е стар и 
самиот саат: значи, бил направен за последната 



 
 

 14 

генерација. Скапоценостите вообичаено ги добива 
најстариот син, кој, најчесто го носи и името на својот 
татко. Татко ти, пак, ако добро се сеќавам, е починат 
пред повеќе години. Затоа, часовникот бил во 
сопственост на твојот најстар брат.“ 

„До тука си во право“, реков. „Нешто друго?“ 
„Тој бил човек со нездрави навики, многу немарен 

и невнимателен. Имал добри шанси за просперитет, 
но ги отфрлил и живеел некое време во сиромаштија 
со повремени куси интервали на напредок за на крај 
да му се предаде на алкохолот и да почине. Тоа е сѐ 
што успеав да заклучам.“ 

Срипав од столот и куцкав нервозно низ собата со 
голема горчина во срцето. 

„Не ти доликува, Холмс“, му реков. „Не можам да 
верувам дека можеше да спаднеш на ова. Се 
распрашуваше за историјатот на мојот несреќен брат, 
сега се претвораш дека си дошол до овој заклучок на 
некојси фантастичен начин, со дедукција. Немој да 
очекуваш дека ќе поверувам дека сето тоа си го 
заклучил само преку набљудувањето на овој стар 
часовник! Безобѕирно е, и да ти кажам отворено има 
доза на шарлатанство во целата работа.“ 

„Мој драг докторе“, рече тој љубезно „те молам 
прифати го моето извинување. Гледајќи на нештата 
како еден апстрактен проблем заборавив колку лична 
и болна работа е сето тоа за тебе. Но, те уверувам дека 
не ни знаев дека имаш брат сѐ додека не ми го даде 
часовникот.“  

„Па тогаш како жити сѐ ги согледа сите овие факти? 
Тие се сосема точни до детаљ.“ 
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„Ах, тоа е чиста среќа. Можев да го кажам само она 
што е во рамките на веројатноста. Не очекував тоа 
дека ќе биде толку точно.“ 

„Но, не беше само нагаѓање?“ 
„Не, не, јас никогаш не нагаѓам. Нагаѓањето е 

шокантна навика - деструктивна за логичката способ-
ност. Она што тебе ти изгледа чудно е фактот што ти не 
го следиш мојот тек на мисла ниту пак ги набљудуваш 
деталите од кои зависат крупните заклучоци. На 
пример, реков на почетокот дека брат ти е немарен. 
Кога човек го набљудува долниот дел од часовникот 
може да забележи дека не само што е вдлабнат на две 
места туку е исечен и исчукан насекаде бидејќи соп-
ственикот имал навика да чува во истиот џеб и други 
тврди предмети, како на пример, метални парички 
или клучеви. Секако, не е голема умешност да 
претпоставиш дека човек којшто не води сметка за 
таков скап часовник е немарна личност. Ниту пак е 
претеран заклучокот дека човек кој наследил таков 
вреден предмет сигурно мора да е добро ситуиран и 
во друг поглед.“  

Кимнав, со намера да му потврдам дека го разби-
рам неговото резонирање и логика.  

„Обичај е сопствениците на заложилници во 
Англија кога ќе земат часовник да го изгравираат 
бројот на потврдата за залог на самата внатрешност на 
предметот. Попрактично е одошто ставање на етикета 
бидејќи не постои ризик бројот да се изгуби или да се 
замени. Има дури четири такви броеви видливи со 
мојава лупа на внатрешната страна на поклопецот на 
часовникот, а тоа укажува дека брат ти бил често во 
тесно за пари. Но, следниот заклучок е дека 


