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CAPITOLUL I

DOMNUL SHERLOCK HOLMES
Domnul Sherlock Holmes, care de obicei se trezea tdrziu
dimineala, in afard de acele imprejuriri destul de dese cAnd
veghea toat6 noaptea, era tocmai la gustarea de dimineagi.
Eu m5 aflam pe covorul din faga ciminului gi ridicam
bastonul pe care vizitatorul nostru din seara trecuti il uitase
la plecare. Era o piesi frumoasi, din lemn masiv, cu mAnerul
in formi de bulb, una din acelea cunoscute sub numele de
Penang lawyerr. Chiar sub bulb avea un inel mare de argint,
lat de doi centimetri qi ceva. Pe el era gravat: ,,Lui James
Mortimer N{.R.C.S.2, de la prietenii s[i din S.C.C." qi data
,,1884". Era intru totul unul din acele bastoane pline de
prestanli, solide qi de nidejde, pe care obiqnuiau si le poarte
doar medicii de casl de modi veche.
*Ei, bine, Watson, ce ai de zis despre el?
Holmes qedea cu spatele la mine, iar eu nu {bcusem nimic
care s[-i arate cu ce mi ind"eletniceam.
-De unde qtii ce fac? tmi vine si cred ci ai ochi qi la cea{E'
-Am in fap mea o canl" de cafea str[lucitoare pe o hvA
de argint, imi rispunse el. Dar spune-mi, Watson, ce crezi
I

Baston de plimbare din lemn de palmier. Penang este numele unei specii
de palmier din estul Asiei. (n.tr.)
'Prescurtare de la Member of the Royal College of Surgeons -'membru al
Colegiului Regal de Chirurgie (n.tr,)
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despre bastonul vizitatorului neistru? Cum n-am avut norocul s5-l prindem aici qi nu avem habar de scopul vizitei lui,
aceastd amintire lisati din intdmplare devine important[.
Ia si te vXd cum reconstitui tu omul cercetAnd acest baston.

necijit de nepdsarea lui fafi de admiralia ce
i-o aritam qi fall de incercirile pe care le fEcusem ca si-i
popularizez metodele de lucru. Eram de asemenea mAndru
la gdndul ci-mi insugisem atat de desdvArqit metoda lui,
incAt s-o pot aplica intr-un mod care s5 merite asentimentul
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*Cred, i-am rispuns eu, folosindu-m6 cAt mai mult

de

metodele tovariqului meu, c6 domnul doctor Mortimer este
uh medic mai in vArsti, cu faim6, {barte respectat, deoarece
aceia care il cunosc i-au ddruit acest semn de preguire,

-Bine, ficu Holmes, Minunat!

-Mai cred c6 e foarte probabil s[ fie un medic de ]ar6, care
iqi face mare parte din vizitele la bolnavi mergAnd pe jos.
- Cum

a;a?

-Pentru ci acest baston arfltos este atAt de tocit, incdt cu
greu mi-aq putea inchipui un medic de orag care s[ meargfl
cu el. Cap[tul de jos, din fier masiv, e ros cu desd"vArgire, deci
e limpede cX posesorul lui a umblat muh sprijinindu-se in el.
*Perfect logicl {Ecu Holmes,
*$i apoi mai e qi chestiunea cu prietenii din S.C,C. A;
inclina sd cred ci e vorba de vreo asociafie de vAnltoare, o
asociagie local6, pe ai cirei membri este cu putinfil s[-i fi
ingrijit cAndva qi care i-a diruit ln schimb o mic[ arenlie.
-tntr-aclevir, Watson, te intreci pe tine insugi, zise Hoimes,
impingAndu-qi scaunul indfirit gi aprinzAndu-pi o ligar[.
MX vid silit sd-fl spun c[, in toate d[rile de seaml pe care
ai binevoit si le faci in legdtur[ cu micile mele succese, de
obicei Ei-ai subapreciat propria iscusinl6. E posibil s[ nu fii
tu insugi o sursi de luminl, dar eqti, cu sigurang6, un conduc6tor al ei. Unii oameni, neavAnd geniu, au totuqi puterea
vldit[ de a-l stimula. Mdrturisesc, iubite coleg, cd igi sunt
foarte indatorat,
Niciodat[ pAn[ atunci nu-mi spusese astfel de vorbe, qi trebuie si recunosc ci mi-au IXcut mare plicere, pentru c6
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adesea fusesem

pose sorului.

El imi lui bastonul din mAn[ qi il cercet[ cAteva clipe cu
ochiul liber. Dupi aceea) cu un aer de viu interes, puse jos
figara gi, ducAndu-se cu bastonul la fereastri, incepu iariqi
s[ se uite la el cu o lup[.
*Interesant, degi rudimentar, zise el intorcAndu-se in
colgul slu preferat de pe canapea. F[r[ indoiald c[ bastonul
ne oferl unul sau doui indicii. Ele ne slujesc drept baz6"
pentru mai multe deducEii.
-Mi-a scipat ceva? am intrebat eu, dAndu-mi oarecare
importanfl. Cred ci n-am pierdut din vedere nimic relevant.
*Mi tem, dragul meu Watson, ci cele mai multe dintre
concluziile tale au fost gregite. CAnd fl-am mdrturisit c5, md"
stimulezi, ca si fiu sincer, am ingeles prin aceasta cd, ddndu-mi seama de greqelile tale, sunt pus pe calea cea bund. Nu
zic cd greqegti in intregime in aceastl problem[. Cu siguranli
c6. vizitatorul nosru e medic de lari qi merge mult pe jos.

*Atunci am avut dreptate.
*Numai in aceasti privinll.
-Dar atit.

-"Nu, nu dragul meu Watson, nu doar atht,in nici un caz
doar atAt. Eu, de pild6, cred cX e mai firesc ca un dar pentru
un medic si vinl din parte a unui spital decAt a unei asocialii
de vAn[toare, gi astfel, cAnd literele C.C. sunt puse dupi cea
care semnifici ,,spitalul", atunci igi vin in minte, in chip
firesc, cuvintele Charing Cross.
*Poate cd ai dreptate.
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* Cred c5 in aceast[ direcgie mebuie si mergem.
$i, daci
pornim de la aceasta ca ipotezl de lucru, avem o bazd noui

tAnir sub treizeci de ani, simpatic, modest gi distrat,
stlpAnul unui cAine de care e foarte legat qi pe care, in linii
mari, gi l-aq descrie ca fiind mai mare decAt un terierl gi mai
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de la care s6 incepem reconstituirea necunoscutului nosffu

vizitator.

i

*Bine, atunci, presupunAnd c[ S.C.C, inseamnd,,spitalul
Charing Crossoo, ce alte concluzii mai putem trage?
*Nu apare niciuna de la sine? imi cunoqti procedeele.
Aplic[-le!
-Nu-mi vine in minte decdt concluzia evidenti ci respectivul gi-a practicat profesia la oraq inainte de a fi plecat la !ar[.
* Cred c[ ne-am putea aventura ceva mai departe. Privegte lucrurile din urmfltorul punct de vedere. in ce imprejurare ti se pare cel mai probabil si se facd un astfel de dar?
Cu ce prilej s-ar intruni prietenii ca si-i dea unui medic
o mfirturie a preguirii lorl F[rd indoiali, ln clipa in care
domnul doctor s-a retras din serviciul spitalului cu scopui de
a incepe s[ profeseze pe cont propriu. $tim c[ e vorba de un
dar gi b[nuim c[ el a fost lEcut cu prilejul recerii de la un
spital de orag la profesarea meseriei Ia gar6,, tnseamnd oare
a lmpinge presupunerile prea departe dacl spunem cX darul
a fost fbcut cu prilejul acestei schimbiri?
*Desigur, lucrul pare cu putin!5.
*Acum ai si-tri dai seama c[ medicul nostru nu putea se
fuc5 parte din conducerea spitalului, pentru ci numai un
om care qi-a fhcut un renume la Londra putea si delini un
asemenea post gi un astfel de om nu s-ar infunda la !ari.
Atunci ce era medicul cu pr,icina? Daci lucra la spital, qi
totufli nu {bcea parte din conducere, nu putea fi decAt un
intern la chirurgie sau la serviciul medical, ceva mai mult
decAt un student. $i a pfirlsit spitalul acum cinci ani -" data
se vede pe baston. Agadar, dragul meu Watson, medicul tiu
de cas[, sobru qi intre doud vArste, se evaporl, gi in locul lui

apare un

mic decAt un mastifz.
Eu am inceput sd rAd neincrez[tor, in timp ce Sherlock
Holmes, rezemAndu-se pe canapea) trimitea spre tavan
rotocoale de fum.
*ln privinga ultimelor ipoteze, imi lipsesc mijloacele de
control, am spus eu, dar cel pu$n nu mi-e greu s[ gisesc
cAteva date despre vArsta gi cariera doctorului nostru.
Am scos anuarul medical din raftul meu cel mic, cu c[4i
de medicini, qi am inceput s6-i caut numele, Erau mai mulgi
Mortimeri, dar numai unul putea fi vizitatorul de seara trecut6. Am citit cu gla$ tare datele privitoare la el:
*MortimerJames, M.R.C.S., 1882, Grimpen, Dartmoor
(Devon), Medic internist la spitalul Charing Cross din 1882
pAni in 1884. A ob$nut PremiulJackson pentru o lucrare
de patologie comparati, intitulatI Este oare boala un atauism?.
Membru corespondent al Societigii Suedeze de Patologie.
Autor al volumului Cdteua ciuddyenii ale atauismului (Lancetr 1882).
,,Progres[m oare?" (Gazeta Psihologicd, martie 1883), Medic
titular al parohiilor din Grimpen, Thorsley qi High Barrow
-Nici un cuvAnt despre asocialia aceea locall de vAnXtoare, Watson, imi spuse Holmes cu un surAs ironic. Dar e
un me dic de 1ar6, dupi cum ai remarcat cu atita pitrundere.
Cred c[ deduc$ile mele sunt pe deplin justificate. CAt despre
calificative, am spus, daci nu mi inqal[ memoria, simpatic,
lspecie

de cAine indriznel qi neastAmpdrat, care are obiceiul si scormoneasci pimAntul (n,tr.)
?
Specie de ciine mare gi puternic ca un duliu, cu urechile clzute gi iu
pielea filcilor atArnAnd (n.tr,)
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modest qi distrat. Din experien![ gtiu cd. in lumea aceasta
numai un om simpatic primegte dovezi de prietenie, numai
un om modest iqi pirdsegte cariera la Lnndra ca s[ plece la
lard. gi numai unul distrat iqi lasi bastonul in loc de carte de
vizit5 dupi ce te-a a$teptat o orilla tine acasX.

de aur. Era imbrdcat dupl moda medicilor, dar destul de
neingrijit. Redingota ii era decolorati, iar pantalonii rogi.
Degi tAndr, spatele lung incepuse si i se incovoaie qi mergea
cu capul impins inainte, cu un aer binevoiton De cum intri,
privirea ii c6zu asupra bastonului pe care Holmes il flnea in
mAni gi se repezi spre elr exclamAnd fericit:
- Sunt ne$pus de bucuros! Nu eram sigur dac6 l-am l[sat
aici sau la biroul naval. Pentru nimic in lume n-ag vrea si
pierd acest baston!
*Un dar, de buni seam[? spuse Holmes.
--Da, domnule,
--De la $pitalul Charing Cross?
-De la weo doi prieteni de acolo, cu prilejul c[s[toriei mele.
*Bi, fir-ar s[ fiel ltlu-i bine! exclami Holmes, clitinAnd
din cap.
Doctorul Mortimer clipi prin ochelari, cu o ugoarl uimire:
-De ce nu-i bineP
- Doar pentru c[ ne cam sfficagi socoteala micilor noastre
deduc$i. Cis[toria dumneavoastr6, spunegi?
- Da, domnule. M-am cis[torit gi aqa am plrisit spitalul *
qi cu el toate n[dejdile de a ajunge medic consultant. Trebuia
si-mi fEuresc Ai eu un c[min.
-Afl", aga! La urma urmei, nu ne-am ingelat chiar atbt
de mult, spuse Holmes, $i acum, domnule doctor James

*$i

cAinele?

*Avea obiceiul si duc[ bastonul stipAnului, ginAndu-se
dupi el. Fiind un baston greu, cAinele il fnea strAns de la
mijloc, qi urmele dinfilor lui se v5d foarte clar. Dupd cum
arati spaliul dintre aceste urme, inclin si cred ci falca acestui
cAine e prea mare pentru un terier gi nu indeajuns de mare
pentru un mastif. Ar {i putut si fie... da, pe legea mea, e un
spanielr cu

plr cArlionfat.

in sus qi in jos prin cameri in timp
opri apoi lAngi fereastri. Glasul ii suna atat de
conving[tor, incAt mi-am indreptat cu uimire privirea spre el.
-Dragul meu prieten, cum e oare cu putinEi s5 fii atAt
de sigur?
- Pentru simplul motiv cI il vid pe acest cAine chiar pe
pragul uqii noastre, qi, iati cd sund gi st5pAnul. Te rog, nu
pleca, Watson! tEi estb coleg gi prezenfa ta imi pout. fi d.
folos. Aceasta e clipa dramaticX a destinului, Watson, clipa
in care auzi un pas pe scari, cAnd cineva intrl in viaga ta, qi
nu $tii dac6. e spre binele sau spre riul t[u. Ce i-ar putea
cere doctorul Mortimer, un om de gtiinfl, lui Sherlock
Holmes, un specialist in criminologie?.. , Intr6!
Aparilia vizitatorului nostru fu pentru mine o surprizi,
cd"ci md aqteptam s[ vid tipul clasic al medicului de
1ar[.
Era insd un bdrbat foarte inalt, subgire, cu un nas mare qi
adus ca un cioc, ieqit dintre doi ochi cenuqii qi pitrunzitori,
foarte apropiali, strilucind din spatele ochelarilor cu rami.
Se ridicase qi umbla

ce vorbea. Se

I

Specie de cAine cu pdr lung qi mltisos qi cu urechile

cizute (n.tr.)
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Mortimer...

-Nu sunt doctor, domnule, ci doar un mic membru al
Colegiului Regal de Chirurgie.
- $i, bineinfeles, un om cu o minte limpede .
*Un amator in gtiinll, domnule Holmes, un om care culege scoici de pe girmurile marelui gi necunoscutului ocean...
Presupun cdm5" adresez domnului Sherlock Holmes, gi nu..,
-I.{u, DAnsul e prietenul meu, domnul doctor Watson,

SIRARTHURCONAN DOYLE
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*Mil

bucur de cunogtingi, domnule. Am auzit deseori numele dumneavoastrS pomenit in legdturl cu acela al priete-

nului dumneavoastr[. Md interese azd" foarte mult persoana
dumneavoastr[, domnule Holmes. Nici nu mi aqteptam si
aveli un craniu atat de dolicocefalic qi o dezvoltare supraorbitalh atdt de pronunXati. Mi.ali ingldui s[ vd palpez craniul
de-a lungul sudurii parietale? Un mulaj al craniului dumneavoastr6, domnule Holmes, pAni cAnd piesa originali va fi
disponibili , ar fi o adeviratd podoabd in orice muzeu antropologic. Nu v-am pus gAnd r5.u, dar mirturisesc ci tare jinduiesc dupi craniul dumneavoastri.
Sherlock Holmes ii fXcu semn ciudatului nostru vizitator

si ia loc pe scaun.
-V[d ci suntefi tot atat de preocupat

de activitatea dumneavoastri pe cAt sunt eu de a mea, spuse el. Obsery dupX
degetul ariltdtor, c[ v[ risucili singur $gdrile. Nu vi sfiigi
gi aprindegi una!
Omul scoase tutunul qi foiga qi qi-o risuci cu o surprinzltoate indemAnare. Avea degete lungi, nervoase qi la fel de
suple qi neastAmpirate ca antenele unei insecte.
Holmes era ticut, dar scurtele lui priviri fulgeritoare imi
ardtau cAt de mult il interesa ciudatul nostru oaspete.
-Presupun, domnule, spuse el in sfArqit, ci nu numai ca
si-mi examinaqi craniul mi-agi l6cur cinstea de a mi ciuta
aici noaptea trecuti gi ast6zi iarigi.
- Nu, domnule, nu, deqi sunt fericit cil am avut prilejul
si fac gi acest lucru. Am venit la dumneavoastr[, domnule
Holmes, pentru ci recunosc cd sunt un om {Xri simg practic
qi pentru ci in mod neaqteptat am fost pus in faga unei
probleme cAt se poate de serioase gi de neobignuite. Aqadar,
recunoscd.nd c[ suntefi al doilea cel mai iscusit specialist
din Europa.,.

CAjNELE DIN BASKERVIITE
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*tnu-adevflr, domnulel Ag putea s[ aflu de la dumneavoastrl cine are cinstea s[ fie primul? intrebi Holmes cu
asprime

.

-Atengia oricirui om cu o minte riguros gtiinfific[ este
atras[ de opera domnului Bertillon.
-Atunci n-ar fi fost mai bine s[-l consultali pe ell
*Am spus, domnule, c[ un om cu o minte riguros gtiingi{ici. Dar toatl lumea gtie ci sunteli singurul om cu spirit
practic in aceste probleme. Aq vrea s[ cred, domnule, ci
dintr-o nehrlelegere, nu am...
-O clipi, il intrerupse Holmes. Cred, domnule doctor,
c[ ar fi mai infelept si-mi spuneli deschis ce fel de problemi
anume este aceea in care imi ceregi ajutorul.

CAINELE DIN BASKERVILLE

Holmes intinse mina dupd manuscris qi
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il

des{Ecu pe

genunchi.

CAPITOLUL

-Ai si observi, Watson, c[ litera ,,s" e scrisl cAnd lung,
cAnd scurt. E una din cele citeva indicagii care mi-au ing[duit s6-i precizez data.
Mi-am aruncat privirea, peste umdrul lui Holmes,la hArtia ingllbeniti gi la scrisul ce abiamai putea fi citit. in partea

II

BLESTEMUL FAMILIEI BAS KERVILLE

-Am in buzunar un manuscris,

spuse doctorul James

Mortimer.

-L-am zdntde cum ali intratin

odaie,

ii rdspunse Holmes.

-E un manuscris vechi.
*De la inceputul secolului al optsprezecelea, daci

nu

e cumva fals.

de yigi asta, domnule?
timp
ce vorbeafi, am putut si vicl o ffigie de vreo
-in
cinci centimetri din acest document, N-ar fi un expert prea
strS.lucit acela care n-ar fi in stare s[ indice data unui document cu aproximagie cam de o decad6. A;i citit poate mica
monografie pe care am scris-o pe aceasti. temi. Documentul
dumneavoastri il plasez in anul fi\A.
*Data lui exact[ este 1742. Doctorul Mortimer il scoase
din buzunarul de la piept. Acest document de familie mi-a
fost incredinlat de sir Charles Baskerville, a cdrui niprasnici
qi tragicl moarte de acum vreo trei luni a produs vAlvi in
Devonshire. Pot s[ afirm cd i-am fost prieten apropiat gi medic curant. Avea o minte clar5., domnule, era un om dibaci,
cu spirit practic qi la fel de lipsit de fantezie ca mine. Totuqi

-Cum

a luat acest document foarte in serios qi se pregitise sufletegte

pentru un deznodXmint de care, de altfel, a $i avut parte
pAni la urmi.

de sus era scris,,Castelul Baskerville", iar'mai.jbs, in cifre
mari, desenate neindemAnatic,,,lT 42".
*Pare si fie o relatare a unei intAmpliri.
-Da, este relatarea unei anumite legende care circula in
familia Baskerville.
-Dar cred ci dumneavoastrd agi vrut s[ mi consulta$ in
legitur[ cu o problemi mai actualh gi mai practic6,.
- CAt se poate de actuall. Cel mai reai qi mai urgent caz
pe care trebuie si-l l6murili in cel mult douizeci qi patru de
ore. Dar manuscrisul e scurt qi se afld in strAnsi leg[turi cu
aceasti chestiune. Cu voia dumneavoastrl, am si vi-l citesc.
Holmes se cufundi in scaun, iqi impreuni degetele qi
inchise ochii, cu un aer de resemnare. Doctorul Mortimer
intoarse manuscrisul spre lumind gi, cu glasul lui rlgugit, citi
tare urm[toarea gi ciudata relatare dintr-o lume de altddatil:
*,,Despre originea cAinelui din Baskerville au circulat multe
versiuni; totuqi, fiindc6 eu mi trag in linie directX din Hugo
Baskerville qi fiindcl am aflat intAmplarea de la tatil meu,
care qi el o qtia la rAndu-i de la pdrintele sdu, am a$ternut-o
pe hArtie cu credinga nestrimutat6 cI s-a intAmplat aievea,
precum este arltati aici mai jos. $i aD vrea sd credeEi, fiii
mei, c[ aceeaqi justilie care pedepsegte p[catul il poate cu
multi inglduingi qi ierta qi ci nu existi blestem cit de apis[tor care s[ nu poat6 fi des{Ecut prin rugiciune gi pociinF. Se invilagi apoi din aceasti istorisire si nu vi teme$ de

