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ПРВО ПОГЛАВЈЕ 

ГОСПОДИН ШЕРЛОК ХОЛМС 

Во 1878 година се стекнав со титула доктор на медиц-
ина на лондонскиот Универзитет, а потоа заминав за 
Нетли на обука задолжителна за воени лекари. Откако 
таму ја завршив планираната наобразба бев приклучен 
како помошен хирург кон Петтата стрелачка единица на 
Нортамберленд. Во тоа време, единицата беше стацио-
нирана во Индија, но пред да успеам да се приклучам изби 
Втората авганистанска војна. За време на истоварувањето 
во Бомбај дознав дека мојата единица продрела низ 
клисурите и дека се наоѓа веќе длабоко на непријателска 
територија. Веднаш тргнав со многу други офицери, кои 
беа во иста положба како мене, па без тешкотии стигнав 
во Кандахар, каде ја затекнав својата единица и веднаш 
стапив на должност. 

Овој поход за многумина донесе чест и слава, а мене 
лично само маки и неволји. Добив прекоманда од мојата 
бригада во Беркшир, со која соработував во кобната битка 
кај Мајванк. Таму ме погоди в рамо куршум од долга авга-
нистанска пушка, што продре до коската и артеријата под 
клучната коска. И веќе ќе се најдев во рацете на крвожед-
ните Ѓази, да не беше посветеноста и храброста на мојот 
Мурај, кому му тргна од рака со товарен коњ и со многу 
напор да ме пренесе до британските позиции. 

Така исцрпен од болки и изнемоштен од долготрај-
ните напори, ме пренесоа во долг конвој до базата во 
Песхавар. Во болницата толку убаво закрепнав што можев 
да се движам низ ходниците, па дури, по малку и да 
прошетам на терасата, кога одеднаш ме урна стомачен 
тифус, тоа проклетство во нашите колонии. Со месеци 
животот ми висеше на конец, а кога конечно станав 
реконвалесцент, бев толку исцрпен и без сила, што 
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лекарската комисија одлучи дека моменти се во прашање, 
така што беше неопходно веднаш да бидам вратен во 
Англија. Ме испратија на ,,Оронт“, воен транспортен 
брод, кој месец дена подоцна се истовари на пристани-
штето во Портсмаут. Здравствено бев упропастен, но со 
благонаклона дозвола на британската влада да се обидам 
да заздравам во следните девет месеци. 

Во Англија немав никој свој, така што бев слободен 
како птица на гранка – онолку слободен колку што може 
да биде човек кога располага со единаесет шилинзи и 
шест пени дневно. Природно е кога во такви услови 
тежнеев кон Лондон, голема клоака во која неизбежно се 
прибираат сите мрзливци и безделници од Кралството. 
Извесно време престојував во хотел на Странд, водејќи 
безначаен и јалов живот, трошејќи ги средствата со кои 
располагав многу послободно од што можев да си 
дозволам. Наскоро мојата финансиска ситуација стана 
многу загрижувачка, така што ми стана јасно дека ќе мора 
или да ја напуштам престолнината или да се заборавам 
негде во некое село и целосно да го сменам својот начин 
на живот. Определувајќи се за втората опција, одлучив да 
го напуштам хотелот и да се сместам на некое поскромно 
и поевтино место.  

Оној ист ден кога ја донесов таа одлука стоев пред 
барот Критерион, а некој одзади ме потчукна по рамото. 
Кога се завртев, го препознав младиот Стамфорд, кој 
служеше со мене во Бартс. На осамениот човек секогаш 
му е многу пријатно кога во големата лондонска џунгла ќе 
здогледа пријателско лице. Со Стамфорд никогаш не сме 
биле премногу блиски пријатели, но овојпат го поздравив 
со одушевеност, а и тој како да се израдува што ме гледа. 
Во тој миг на одушевеност, го поканив на ручек во 
Холборн, па со двоколка тргнавме натаму. 

- Што и да си правел – забележа тој со неприкриено 
жалење, додека се пробивавме низ преполните лондонски 
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улици – едно е сигурно. Слаб си како прачка, а лицето ти 
е со боја на земја.  

Накусо му ги опишував своите згоди и незгоди, па така 
стигнавме во Холборн.  

- Кутар ти – рече тој сочувствително кога ги ислуша 
моите неволји. – А, какви ти се сега плановите?  

- Барам стан – одговорив. – Настојувам да си го решам 
проблемот и да најдам некакво поудобно сместување по 
попристапна цена.  

- Чудно – забележа мојот пријател. – Вие сте денес веќе 
втор кој ми зборува за тоа.  

- А, кој беше првиот? – прашав. 
- Еден човек што работи горе во болничката хемиска 

лабораторија. Утрово ми се пожали дека не може да најде 
некој со кого би го делел станот кој го пронашол. Скап му 
е за таму да престојува сам.  

- Зарем? – воскликнав – па, ако тој навистина бара 
некого со кого би делел сместување и трошоци, тогаш јас 
сум вистинскиот човек. Мене и така ми е попријатно да 
живеам во заедница одошто како самец.  

Младиот Стамфорд некако чудно ме погледна преку 
својата чаша вино. – Ти уште не го познаваш Шерлок 
Холмс – рече тој – можеби и не би ти годел многу како 
состанар.  

- Зошто? Каков е тој?  
- Ах, не кажав ништо против него. Има малку чудни 

идеи – одушевен приврзаник на некои научни дисципли-
ни. Инаку, колку што знам, сосема пристојно момче. 

- Претпоставувам, студент на медицина? – реков.  
- Не, всушност, немам поим искрено за што се 

одлучил. Верувам дека е добро поткован за анатомија, а и 
како хемичар е првокласен, но колку што ми е познато 
никогаш систематски не следел предавања. Студиите му се 
сосема неповрзани и ексцентрични, но има насобрано 
изобилие од несекојдневни знаења кои би го изненадиле 
секој професор.  
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- Зарем никогаш не сте го прашале што студира? - 
прашав.  

- Не, не е човек од кого би можело нешто за се извлече, 
иако знае да биде и прилично разговорлив.  

- Би сакал да се запознам – реков. - Ако треба со некого 
да делам заеднички простор би сакал тоа да биде мирен 
човек кој нешто студира. Не сум зац- врстил до таа мера 
да можам да поднесам бучава и возбудувања. Во 
Авганистан го имав и едното и другото доволно за цел 
живот. А дали би можело да го видам тој твој пријател?  

- Ќе биде сигурно во лабораторијата - одговори мојот 
другар. Тој или со недели го избегнува тоа место или е 
таму од утро до мрак. Ако сакаш, можеме после ручекот да 
одиме.  

- Секако – одвратив – па разговорот тргна во друга 
насока. На патот кон болницата Стамфорд ми даде уште 
неколку податоци за господинот со кого пла- нирав да 
делам кирија.  

- Да не бидам јас виновен ако случајно не се согласувате 
– рече тој. – Знам за него само тоа што имам дознаено кога 
повремено ќе го сретнев во лабо- раторијата. Ова си е твој 
предлог, така што не пре- земам одговорност.  

- Ако не се согласуваме, нема да ни биде тешко да се 
разделиме – одговорив. Гледајќи го остро својот согово-
рник му реков – Стамфорде, имам впечаток дека имаш 
причина што ете сакаш да си ги измиеш рацете од каква 
било вмешаност. Дали природата на тој човек е толку 
страшна или нешто друго е во прашање?  Немој те молам 
во завиени форми.  

- Не е лесно човек да искаже она што не може да се 
искаже – одговори тој со насмевка. – За мојот вкус Холмс 
е нешто претерано научно – нешто што просто се грани-
чи со студена крвожедност. Дури можам да го замислам 
како на својот пријател му дава најнов растителен 
алкалоид и тоа не од злонамерност, туку за да утврди 
точно како делува тој алкалоид. Да бидам праведен кон 
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него мислам дека и на себе би пробал. Се чини дека 
најмногу од сѐ обожува егзактни знаења.  

- Тоа е сосема во ред.  
- Да, но не треба и да се претерува. И навистина е чудно 

кога таков човек удира со стап по труповите на 
починатите во салата за обдукција.  

- Удира по мртви тела? 
- Токму така. Инаку, како би утврдил во колкава мера 

по настапувањето на смртта може да се предиз- викаат 
модринки. Со сопствени очи сум посведочил. 

- А, сепак тврдиш дека не е студент на медицина. 
- Точно,  не е. Господ знае што всушност студира. Но, 

еве, ќе создадеш сопствен суд за него. – Додека зборуваше 
свртевме по тесната патека и влеговме низ малата според-
на врата, која водеше во едно крило од големата болница. 
Ова тло добро го познавав. Кога тргнавме долж ходниц-
ите со обелени ѕидови и сив- касти врати, не ми требаше 
никаков водич. При крајот од ходникот се одвојува ниско 
засводен премин, кој води до хемиската лабораторија.  

Се работеше за поголема просторија со многу нареде-
ни шишиња. Насекаде наоколу беа сместени широки, 
ниски маси со реторти, епрувети и мали Бунзенови 
пламеници од кои трепереа синкави пла- менчиња. 
Внатре во просторијата затекнавме еден посебен студент, 
наведнат над една подолга маса и задлабочен во својата 
работа. Кога ги слушна нашите чекори, се заврти и 
очигледно задоволен од нешто се исправи.  

– Пронајдов! Конечно пронајдов! – извика тој кон 
мојот пријател трчајќи кон нас со епруветата в рака. – 
Пронајдов реагенс кој предизвикува хемоглобин и ништо 
друго. – Мислам дека златен рудник да откриеше немаше 
да биде посреќен.  

- Доктор Вотсон, господин Шерлок Холмс – нѐ 
запозна Стамфорд.  
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- Мило ми е – рече тој срдечно, стегајќи ми ја раката со 
силина која не ја очекував. – Како што гледам сте биле во 
Авганистан.  

- Како знаевте? – прашав изненадено.  
- Не е важно. – одговори тој смешкајќи се таин- ствено.    
- Сега е во прашање хемоглобинот. Вие, несом- нено, 

разбирате колку е значајно тоа мое откритие.  
- Во хемиска смисла, несомнено, интересно – 

одговорив – но практично... 
- Но, човеку, па тоа е најпрактичниот судски и меди-

цински пронајдок во последниве неколку го- дини. Зарем 
не гледате дека тоа ни овозможува непогрешливо да ја 
докажеме капката крв? Дојдете наваму!  

Во својата ревност ме фати за ракавот од капутот и ме 
повлече на другата страна до масата на која ра- ботеше. – 
Да земеме малку свежа крв. – боцкајќи си го прстот со една 
долга, тапа игла, па со една хемиска пипета извлече капка 
крв. Сега на оваа мала количина крв и додавам еден литар 
вода. Забележавте дека мешавината изгледа како чиста 
вода? Соодносот на крв не смее да биде поголем од еден 
спрема милион. Па, сепак не се сомневам дека ќе успеам 
да ја пре- дизвикам карактеристичната реакција. – Додека 
го зборуваше тоа фрли во садот неколку бели кристали и 
додаде неколку капки некаква провидна течност. Во еден 
миг течноста доби придушена боја на махагони, а на 
дното на стаклениот сад почна да се таложи некаква темна 
прав.  

- Ха, ха – извика тој – плескајќи со рацете како весело 
дете, кое добило нова играчка. – Што мислите за ова?  

- Мислам дека експериментот е многу деликатен – 
забележав. 

- Прекрасно! Извонредно! Стариот експеримент со 
гуајакум беше многу неспретен и несигурен. Исто така и 
микроскопскиот преглед на крвни станици, кој не помага 
ништо доколку дамките се стари неколку часа. Но, мојот 
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покус експеримент се чини дека е подеднакво ефикасен, 
независно дали крвта е стара или нова.  
Тој тест да беше измислен, стотици луѓе ќе чекореа по 
земјава, со мноу одамна отплатена казна за своите 
злосторства. 

- Навистина е така! – промрморев.  
- Многу кривични случаи постојано се вртат токму 

околу таа точка. Додека еден човек биде обвинет, поми-
нале месеци од извршувањето на злоделото. Во истрагата 
се испитуваат неговата постелнина и облека, како и кафе-
ните дамки. Треба да се утврди дали се работи за дамки од 
крв, кал, 'рѓа, овошје или нешто друго. Тоа е прашање кога 
збунува и замислува многу експерти, а зошто? Затоа што 
не постои тест на кој можете со сигурност да се потпрете. 
Но, сега го имаме тестот на Шерлок Холмс и повеќе нема 
да има никакви потешкотии.  

- Додека зборуваше во очите имаше некаков посебен 
сјај, ја допре дланката до своето срце и се поклони како 
пред замислена публика која аплаудира. 

- И треба да ви се честита - забележав, значително 
изненаден од неговата полетност и ентузијазам. 

- Имавме и еден случај со Фон Бишоф во Франкфурт. 
Да можеше да се примени овој метод врз тој случај, тој 
секако ќе беше обесен. Потоа: оној масон од Бредфорд и 
познатиот Милер, па Лефевер од Монпеје и Самсон од 
Њу Орлеанс. Цела низа случаи би можел да наведам во 
кои токму овој метод би бил одлучувачки.  

- Вие како да сте некој џебен календар на злосторства 
– рече Стамфорд, насмевнувајќи се. – Би можеле да 
издавате весник само на тема злосторства! Наречете го 
,,Полициски вести од минатото“.  

- Тоа би било и тоа како интересно четиво – забележа 
Шерлок Холмс, лепејќи си на врвот од прстот парче 
фластер. – Мора да бидам внимателен – продолжи тој 
вртејќи се со насмевка на лицето кон мене – бидејќи имаме 
многу работа со отрови.  
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- Тој во разговорот ја испружи раката и забележав како 
е целата прошарана со слични парчиња фластер и 
нагризена од киселини.  

- Дојдовме тука службено – рече Стамфорд, седејќи на 
висок триножен стол, поттурнувајќи го со ногата другиот 
стол кон мене.  

- Овој мој пријател сака негде да се смести, а ти ми се 
пожали дека не можеш да најдеш некој кој со тебе би делел 
стан, па помислив дека треба да ве поврзам вас двајца.  

Шерлок Холмс на помислата дека со мене ќе дели стан 
како да се одушеви. – Меркав некои соби во Бејкер Стрит 
– рече тој – кои совршено би одговарале. Се надевам дека 
миризбата на силен тутун не Ви пречи.  

- И јас секогаш сум пушел како морнар – одговорив.  
- Многу добро. Обично сегде чувам хемикалии, а од 

време на време правам и експерименти. Дали тоа ќе Ви 
пречи?  

- Не, воопшто. 
- Да видиме какви ми се останатите недостатоци. 

Понекогаш расположението ми се смрачува и со денови 
глас не ми се слуша. Кога сум таков не треба да мислите 
дека се лутам за нешто. Оставете ме само на мир, а јас брзо 
ќе бидам како што треба. А, што ќе ми кажете за себе? 
Многу е препорачливо две момчиња пред да почнат да 
живеат како состанари да се запознаат и со лошите страни.  

Се насмеав на ова вкрстено испрашување. – Чувам мал 
булдог – реков – и не поднесувам бучава бидејќи ми се 
попуштени нервите, се будам во чудно време и мислам 
дека сум исклучително мрзелив. Кога сум здрав имам и 
друга збирка пороци, но овие за сега ми се главни.  

- Дали свирењето виолина спаѓа во вашиот поим за 
бучава? – праша  колебливо.  

- Тоа зависи од музичарот – одговорив. – Доброто 
изведување е наслада и за боговите, за разлика од лошата 
изведба... 
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- Ах, тогаш во ред – повика тој насмевнувајќи се весело. 
- Мислам дека можеме да сметаме дека оваа работа е 
завршена, секако, ако ви се допаднат собите. 

- Тогаш, кога ќе може да се разгледаат? 
- Дојдете утре на пладне по мене, па ќе одиме заедно и 

сѐ ќе средиме – одговори тој.  
- Договорено, точно на пладне – реков, ракувајќи се.  
Го оставивме да продолжи со работа со своите 

хемикалии, а ние прошетавме до мојот хотел.  
- Попатно – прашав секавично, застанувајќи и вртејќи 

се кон Стамфорд – како знаеше дека доаѓам од Авгани-
стан? 

Мојот пријател таинствено се насмеа. – Во тоа е и 
неговата посебност – рече. Многумина би сакале да знаат 
како тој ги открива таквите нешта. 

- Ах! Тајна велиш? – реков, триејќи си ги рацете. – Ова 
е навистина загатка. Необично. Многу сум ти благодарен 
што нѐ поврза. Како што и знаеш, за човештвото може 
најмногу да се осознае преку запознавање на човекот.  

- Тогаш мора да го запознаеш – рече Стамфорд при 
збогувањето. – Иако ќе заклучиш дека тој е еден навистина 
загадочен лик, се обложувам дека тој ќе дознае многу 
повеќе за тебе, отколку ти за него. До видување.  

- До видување – одвратив и се упатив кон својот хотел, 
во мислите обземен со својот нов познаник.  
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ВТОРО ПОГЛАВЈЕ 

НАУКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО ЗАКЛУЧОК 

Следниот ден се најдовме како што се договоривме и 
ги прегледавме собите за кои ми зборуваше за време на 
нашата средба во Бејкер Стрит бр. 221. Се работеше за две 
удобни спални соби и една светла и ведро наместена 
дневна соба, во која светлината продираше низ два 
широки прозорци. Станот делуваше пријатно, а условите, 
кога ќе се поделат меѓу нас, толку ни се чинеа поволни 
што веднаш се согласивме. Уште истата вечер ги донесов 
своите работи од хотелот, а следното утро со неколку 
кутии и закачалки, по мене пристигна и Шерлок Холмс. 
Ден, два ни поминаа во разместување на покуќнината, 
онака како што најмногу ни одговараше. Кога завршивме 
со тој дел, малку, по малку, се стабилизиравме и 
свикнувавме на новата околина.  

Холмс воопшто не беше личност со која тешко се 
живее во заедница. Беше мирен и со рутина во навиките. 
По дваесет и два часот ретко се случуваше да е буден, а 
секој ден, без исклучок, ќе појадуваше и ќе излезеше пред 
јас да станам. Понекогаш и по цел ден остануваше во 
хемиската лабораторија, понекогаш во салите за обдукци-
ја, а понекогаш во долги прошетки и тоа во најозлогласе-
ните квартови од градот. Кога ќе добиеше напад на 
работливост, никој не можеше да го сопре напливот на 
енергија. Повремено ќе го обземеше друга реакција, па по 
цел ден лежеше на софата во дневната соба процедувајќи 
едвај некој збор или само превртувајќи се, те на едната, те 
на другата страна од креветот. Во тие моменти во очите му 
се забележуваше толку празен и сонлив израз што човек 
би можел да се посомнева дека е оддаден на наркотици, но 
од таа помисла ме одвраќаше сознанието за неговата 
умереност и чистотништво. 
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Од ден на ден, сѐ повеќе ме интересираше и станував 
сѐ пољубопитен да откријам за каков човек станува збор. 
И самата негова личност и појава беа такви што 
предизвикуваа внимание, па дури и на сосема случаен 
минувач. Беше висок некаде над шест стапки, но бидејќи 
беше премногу слаб, исушен, делуваше многу повисок. 
Очите му беа остри и продорни, освен во оние мигови на 
зачмаеност кои ги споменав; тенкиот орловски нос на 
целата негова фигура и даваше секогаш буден и одлучен 
израз. Брадата му беше издадена нанапред и четвртеста, 
што е знак за одлучен човек. Неговите раце, иако секогаш 
измачкани со мастило и калиум, на допир беа извонредно 
нежни, што сум имал прилика да воочам кога и да сум 
набљудувал како постапува со своите кревки хемиски 
инструменти.  

Можеби читателот ќе ме смета за безнадежно душкало 
кога ќе признам каква љубопитност ми предизвика тој 
човек и колку се трудев да го разберам неговиот карактер. 
Но, пред да го донесам својот суд, треба да се има на ум 
колку животот во тоа време ми беше бесцелен и за колку 
малку нешта се интересирав. Здравјето не ми дозволуваше 
да излегувам, освен кога времето беше исклучително 
погодно, а немав пријатели кои со својата посета би 
направиле да се ослободам од едноличноста на секој-
дневието. Под такви услови одлично ми годеше малата 
таинственост која го обвиваше мојот состанар, така што 
си го исполнував времето во обидите да ја одгатнам таа 
таинственост.  

Тој не студираше медицина. Во врска со тоа и самиот 
одговарајќи на едно прашање, го потврди мислењето на 
Стамфорд. А, не следеше изгледа и други предавања кои 
би го оспособиле за нешто или би му овозможиле 
пристап меѓу образованиот свет. Но, сепак во некои 
подрачја од науката беше исклучително ревносен, а во 
своите ексцентрични граници знаењето му беше толку 
извонредно опсежно и дефинирано што се фасцинирав 


