Muzeul Sherlock Holmes se află la doar câþiva pażi de o altă emblemă a Londrei, muzeul Madame Tussauds, pe Baker Street, în inima capitalei Marii Britanii

Camera lui Dr. Watson (pe băncuþa din fotografia din stânga se afla „statuia de ceară“) este o reprezentare fidelă a descrierilor din cărþile lui Arthur Conan Doyle

gândul că eu și marele detectiv am împărțit,
în definitiv, aceeași adresă: Baker Street.
Casa lui Holmes, de la numărul 221b, se
află exact la intrarea în Regent’s Park, unul
dintre cele mai frumoase parcuri londoneze. (Pentru cunoscători, cel în care Walt
Disney a plasat acțiunea din filmul animat
„101 dalmațieni“.)
Un polițist din epoca victoriană, cu
cască și mantie negre, păzeşte intrarea în
casa lui Holmes. Pentru șase lire sterline,

cât costă biletul, ai calea liberă spre camerele lui Sherlock și Dr. Watson, dar și spre
biroul detectivului, situat la al treilea etaj
al clădirii și presărat cu replici din ceară
ale personajelor cărții (inclusiv una a sinistrului Dr. Moriarty).
un exponat atipic. În pragul ușii lui
Dr. Watson, zăresc silueta unui personaj
plinuț și scund, îmbrăcat într-un costum
cu vestă şi haină la patru nasturi. Statuia de

ceară așezată pe o băncuță, având o barbă
albă, obrajii plinuți și un joben pe cap,
moțăie absent, la fel ca doctorul Watson.
Asta da autenticitate!
Oricât de șarmant ar fi fost Jude Law
în filmul „Sherlock Holmes“, pe adevăratul
Dr. Watson din carte nu mi-l imaginam
ca pe un crai al sfârşitului de secol XIX,
ci mai degrabă ca pe un moșuleţ înțelept
și pișicher. Merită o poză! Exact când să
apăs pe butonul aparatului de fotografiat,
19 aprilie 2010

87

FORBESLIFE

foto: Guliver, AFP; Photoland Corbis

„exponatul“ tresare, face ochii mari
și-mi zâmbește cu toată gura: „Bună ziua
domnișoară! Dați-mi voie să mă prezint,
sunt Dr. Watson!“. Credeţi-mă, aproape că
era să scap aparatul! Imediat, „Dr. Watson“
îmi intinde galant mâna, prezentându-mi
umila sa cameră (identică celei descrise de
Doyle în carte), ba chiar lăsându-mă să-i
răsfoiesc jurnalul și însemnările cazului
„Ogarul din Baskerville“.
Când îl întreb de Sherlock, îmi şopteşte:
„Este cel mai rău chiriaş din toată Londra.
Îşi ascunde ţigările în cutia cu cărbuni şi
tutunul în vârful unui papuc persan, acolo,
pe şemineu!“. Apoi îmi face cu ochiul, semn
că mi-a dezvăluit marea „bârfă“ a secolului
al XIX-lea. Pentru toți iubitorii de mistere,
ţigările şi papucul persan pot fi cumpărate de la magazinul muzeului, împreună
cu pipa lui Sherlock sau paharele cu lichior
care nu se varsă - asta dacă vrei să simulezi
că-i arunci cuiva băutura în față.
adevăratul watson. Muzeul
Sherlock Holmes, primul dedicat vreodată unui personaj fictiv, a fost deschis
în 1990, iar întrebarea de pe buzele vizitatorilor este mereu aceeași: „Au trăit cu
adevărat Sherlock Holmes și Dr. Watson
pe Baker Street 221b?“.
Din nefericire, evidența exactă a locatarilor din epoca victoriană nu s-a păstrat,
însă registrele locale indică existența unei
pensiuni între 1860 și 1934, printre ai cărei
locatari era înregistrat și un oarecare „Mr.
Holmes“. Un Dr. Watson, „producător
de dinți artificiali“ conform înregistrărilor istorice, locuia în casa alăturată.
Două informații vagi, dar suficiente cât să
aprindă imaginația fanilor înrăiți.
Nu pot să nu mă-ntreb dacă acel Dr.
Watson din înregistrările autorităţilor
locale semăna vreun pic cu bătrânul
domn pe care l-am confundat cu o statuie
de ceară. Poate că nu. Poate că era doar un
tehnician dentar care-și petrecea zilele
modelând molari, într-o cămăruţă înghesuită și care nu elucidase în toată viața sa
nicio crimă și nici nu pusese mâna pe
vreun roman polițist.
Dar la fel de bine, principiul de căpătâi
al lui Sherlock Holmes s-ar putea aplica și
în acest mister: „Când elimini imposibilul,
ceea ce rămâne, oricât de ridicol sau improbabil, nu poate fi decât purul adevăr“. F

Staþia de metrou Baker Street este „branduită“ în stilul marelui detectiv Sherlock Holmes

Una dintre imaginile din cărþile lui Doyle, reprodusă pe mozaicul din staþia de metrou Baker Street

Noul film cu Sherlock Holmes a adus, până acum, încasări de peste jumătate de miliard de dolari
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