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Foi na primavera de 1894 que Londres inteira fi cou em 

alvoroço, e a alta sociedade consternada, com o assassina-

to do Honourable2 Ronald3 Adair em circunstâncias extre-

mamente inusitadas e inexplicáveis. O público já tomara 

conhecimento dos detalhes do crime revelados na investi-

gação policial; muita coisa, porém, foi suprimida naquela 

ocasião, pois as razões para a acusação pareciam tão esma-

gadoramente fortes que não foi necessário apresentar todos 

os fatos. Somente agora, passados quase dez anos,4 tenho 

permissão para fornecer os elos que faltavam para compor a 

totalidade daquela notável cadeia. O crime foi interessante 

em si mesmo, mas para mim esse interesse não foi nada 

comparado às suas incríveis conseqüências, que me vale-

ram o maior choque e surpresa que experimentei em minha 

aventurosa vida. Mesmo agora, após esse longo intervalo, 

percebo-me emocionado ao pensar nisso e sinto mais uma 

vez aquela súbita onda de alegria, assombro e incredulidade 

1. “The Empty House” foi publicado na Collier’s We-
ekly em 26 de setembro de 1903 e na Strand Magazine 
em outubro de 1903.

2. Como explica Christopher Morley, Ronald Adair 
merece o título de Honourable em virtude de ser fi lho 
de um par — neste caso particular, um conde. Para 
mais sobre pariato, ver vol.1, “O nobre solteirão”, nota 
15. Morley elucida ainda que, embora o título pudesse 
ser usado por ambos os sexos (a irmã de Adair também 
seria uma Honourable), não era transferível pelo ca-
samento; portanto, se Adair se casasse, o casal “seria 
anunciado pelo mordomo como ‘The Honourable Ro-
nald Adair and Mrs. Adair’.”

3. “Robert” no manuscrito original (corrigido) e na pri-
meira edição inglesa; as versões da Strand Magazine e 
da Collier’s Weekly, bem como as edições americanas, 
usam “Ronald”.

4. A publicação de “A casa vazia” ocorreu quase ime-
diatamente após a aposentadoria de Holmes. Ver “A 
segunda mancha”, nota 5. De 1894 a 1903, Watson  
supostamente proibido de revelar ao público a notícia 
do retorno de Holmes do mundo dos mortos, embo-
ra haja uma pletora de indícios de que o detetive de-

“A casa vazia” talvez tenha sido a história saudada com mais entusiasmo de todo o Cânone. Quando foi 
publicada na edição de outubro de 1903 da Strand Magazine, dez anos depois que o público foi informado da 
morte de Holmes (em “O problema final”), a revista não disfarçou o conteúdo do número: letras graúdas no 
alto da capa trombeteavam “Sherlock Holmes”, com o título do conto em letras menores embaixo, e a primeira 
página proclamava “A volta de Sherlock Holmes” em letras grandes acima do título. Em setembro de 1903, 
a Strand havia anunciado: “Felizmente, descobriu-se que a notícia da morte [de Holmes], embora baseada 
em provas circunstanciais que na época pareceram conclusivas, foi errônea.” Enquanto muitos lêem “A casa 
vazia” atraídos pela cena extremamente dramática do reencontro de Holmes e Watson, a história suscita 
também questões para os estudiosos: o assassinato de Ronald Adair, tal como descrito, parece impossível, 
a menos que Moran estivesse em cima de um ônibus que passava. Outro enigma é como Moran escapou 
da forca por seu crime. Por fim, a descrição da “casa vazia” do outro lado da rua forneceu pistas para a 
“verdadeira” localização de Baker Street, no 221.
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que submergiu por completo a minha mente. Que me seja 

permitido dizer, àqueles que mostraram algum interesse nos 

vislumbres que dei vez por outra dos pensamentos e ações 

de um homem extraordinário, que não devem me culpar 

se não partilhei com eles meu conhecimento, pois eu teria 

considerado de meu mais elementar dever fazê-lo, não esti-

vesse impedido por uma proibição taxativa de seus próprios 

lábios, a qual só foi suspensa no dia 3 do mês passado.

Pode-se imaginar que minha estreita intimidade com 

Sherlock Holmes havia despertado em mim profundo inte-

resse pelo crime, e que após o desaparecimento de Holmes 

nunca deixei de ler com atenção os vários problemas que se 

apresentaram perante o público; mais de uma vez, cheguei 

mesmo a tentar, para minha própria satisfação, empregar 

seus métodos na solução desses casos, embora com medí-

ocre sucesso. Nenhum, contudo, atraiu-me tanto quanto 

essa tragédia de Ronald Adair. Ao ler as provas apresentadas 

no inquérito, que conduziram a um veredicto de assassinato 

premeditado por parte de pessoa ou pessoas desconhecidas, 

compreendi com mais clareza que nunca a perda que a co-

munidade sofrera com a morte de Sherlock Holmes. Certos 

pontos naquele estranho caso, eu tinha certeza, o teriam 

atraído de maneira especial, e os esforços da polícia teriam sido 

suplementados, ou mais provavelmente antecipados, pela ob-

servação treinada e a mente alerta do primeiro agente criminal 

da Europa. O dia inteiro,5 enquanto fazia minha ronda, revirei 

o caso em minha mente,6 sem encontrar uma explicação se-

quer que me parecesse adequada. Correndo o risco de chover 

no molhado, vou recapitular os fatos tais como eram do conhe-

cimento do público quando da conclusão do inquérito.

O Honourable Ronald Adair era o segundo fi lho do con-

de de Maynooth, na época governador de uma das colônias 

australianas.7 A condessa retornara da Austrália para se 

dicou-se ativamente à investigação de casos durante 
esse período. Edgar W. Smith considera “difícil acre-
ditar” que a notícia tenha sido um choque para “as 
centenas de pessoas que haviam entrado em contato 
com o Mestre no curso das dúzias de casos que ele 
investigara desde sua ressurreição tardiamente reco-
nhecida, ou para os muitos milhares de outros que 
tinham ouvido falar desses casos, e, inevitavelmente, 
dele.” Smith não sugere que história Holmes se dava 
ao trabalho de contar para seus novos clientes e velhos 
amigos, se é que contava alguma.

5. A data exata não é fornecida. “É de se supor”, ob-
serva June Thomson, em Holmes and Watson, “que, 
mesmo que [Watson] não mantivesse um diário nessa 
época, o dia de seu encontro com Holmes teria fi cado 
gravado em algarismos de fogo em sua memória.”

6. Ao visitar seus vários pacientes, pondera Christo-
pher Morley, Watson provavelmente precisava usar os 
serviços de um carro de aluguel, já que é improvável 
que estivesse ganhando o bastante para manter o seu 
próprio. Além disso, critica Morley, apesar de sua apa-
rente dedicação ao trabalho, “o fato de continuar pen-
sando sobre o caso de Adair e não em seus pacientes 
sugere que seu coração não estava na profi ssão”.

7. Ver vol.1, “O mistério do Vale Boscombe”, nota 14.
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submeter a uma operação de catarata e estava morando 

com o fi lho Ronald e a fi lha Hilda em Park Lane, no 427.8 

O jovem freqüentava a melhor sociedade e, até onde se 

sabe, não tinha inimigos nem vícios particulares. Havia 

sido noivo de Miss Edith Woodley, de Carstairs, mas o noi-

vado fora rompido por mútuo consentimento alguns meses 

antes e não havia sinal de que algum sentimento profundo 

subsistisse. Quanto ao resto, o rapaz levava a vida num cír-

culo estreito e convencional, pois seus hábitos eram tran-

qüilos e sua natureza, pouco emotiva. No entanto, esse se-

reno jovem aristocrata é que foi surpreendido pela morte, 

da mais estranha e inesperada forma, entre as dez horas e 

as onze e vinte da noite de 30 de março de 1894.

Ronald Adair era um afi ccionado das cartas — joga-

va regularmente, mas nunca fazia apostas que o pudessem 

prejudicar. Era membro dos clubes de baralho Baldwin, Ca-

vendish e Bagatelle.9 Foi mostrado que no dia de sua morte, 

depois do jantar, havia jogado um rubber de whist10 neste úl-

timo clube. Jogara ali também à tarde. Os testemunhos dos 

que haviam jogado com ele — Mr. Murray, Sir John Hardy e 

o coronel Moran — mostraram que o jogo fora whist e que as 

8. Um endereço na Park Lane, rua cheia de mansões 
ao longo da borda leste do Hide Park, signifi cava sta-
tus elevado e considerável fortuna. No romance A 
feira das vaidades, de William Makepeace Thackeray, 
que focaliza a ascensão social, por exemplo, uma alu-
na esperta da academia de Miss Pinkerton para se-
nhoritas é descrita como “interessada” num desejável 
cavalheiro chamado Frederick Augustus Bullock, não 
por amá-lo muito, mas porque sua mente está “fi xada 
— como convém a uma moça bem-educada — em 
uma casa em Park Lane, uma casa de campo em Wim-
bledon, uma carruagem elegante com dois cavalos 
prodigiosamente altos e lacaios e em um quarto dos 
lucros anuais da eminente fi rma de Hulker & Bullock, 
vantagens que estavam todas representadas na pessoa 
de Frederick Augustus”.

9. Clubes de jogos, fundados em geral por jogado-
res veteranos, proliferaram no West End por volta 
de 1891, como Ralph Nevill detalha em seu London 
Clubs: Their History and Treasures (1911). Dada sua 
clara inclinação para o carteado, Adair teve sorte por 
escapar de uma grande catástrofe fi nanceira. Nevill 
escreve: “Esses clubes não passavam na realidade de 
pequenos cassinos, e a principal, senão a única, quali-
fi cação exigida dos membros era a posse de amplos re-
cursos e uma tendência a se desfazer deles facilmen-
te.” Talvez Adair fosse sábio ao se limitar a freqüentar 
um clube como o Baldwin, que, segundo Nevill, “não 
admite estranhos ... [e] abre às duas horas da tarde. As 
apostas são muito pequenas.”

10. Ver vol.1, “A Liga dos Cabeças Vermelhas”, nota 48.

Park Lane perto de Marble Arch [Victorian and Edwardian London]
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cartas haviam se distribuído de maneira bastante equilibra-

da. Adair talvez tivesse perdido umas cinco libras, não mais. 

Era dono de uma fortuna considerável, e uma perda como 

essa não o poderia ter afetado de maneira alguma. Havia jo-

gado praticamente todos os dias, num clube ou noutro, mas 

era um jogador cauteloso e geralmente deixava a mesa como 

vencedor. Os testemunhos revelaram que algumas semanas 

antes, em parceria com o coronel Moran, ele havia de fato 

ganhado numa noite nada menos que 420 libras de Godfrey 

Milder e Lord Balmoral11. Esta era sua história recente, tal 

como revelada no inquérito. 

Na noite do crime, Adair voltou do clube exatamente 

às dez horas. Sua mãe e sua irmã haviam saído para visitar 

um parente. A criada declarou que o ouviu entrar na sala da 

frente no terceiro andar, que geralmente usava como sua 

11. Vimos referências a Lord Balmoral antes no Câno-
ne: ele é o pai ausente de Lord Robert St. Simon (“O 
nobre solteirão”) e seu cavalo disputou a Copa Wessex 
(“Silver Blaze”).

O Castelo Balmoral era a propriedade real de ve-
rão e de caça nas Highlands escocesas, arrendada 
pela rainha Vitória em 1848 e comprada para ela pelo 
príncipe Albert em 1852. Philip Weller relata que Vi-
tória usava por vezes o nome Balmoral como pseudô-
nimo (apresentando-se como “a duquesa de Balmoral” 
quando viajava incógnita), e sugere que Lord Balmoral 
pode ser assim uma referência oculta ao envolvimento 
do príncipe de Gales no “Baccarat” ou “Tranby Croft”, 
o grande escândalo do carteado de 1890: um amigo do 
príncipe, Sir William Gordon-Cumming, foi acusado 
de trapacear num jogo privado de bacará em que o 
príncipe era um dos jogadores. O príncipe obteve de 
Gordon-Cumming uma promessa por escrito de que, 
em troca do silêncio de todos os presentes, nunca mais 
jogaria cartas. O caso resultou em sério embaraço para 
a Coroa quando uma ação judicial por difamação foi 
movida por Gordon-Cumming em 1891. O príncipe 
foi chamado como testemunha, e um interrogatório 
maldoso revelou aspectos desagradáveis de sua vida 
privada. Correram até rumores de que Gordon-Cum-
ming havia sido forçado a assumir a culpa pelo erro 
do príncipe.

“O infeliz rapaz foi encontrado caído no chão junto à mesa.”
[G.A. Dowling, Portland Oregonian, 9 de julho de 1911]
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sala de estar. Ela havia acendido a lareira, e, como esta fume-

gava, abrira a janela. Não se ouviu nenhum som saído daque-

le cômodo até onze e vinte, hora em que Lady Maynooth e 

a fi lha voltaram. Desejando dar boa noite ao fi lho, ela tentou 

entrar na sala. Mas a porta estava trancada por dentro e suas 

batidas e gritos não tiveram resposta. Conseguiu-se ajuda e 

arrombou-se a porta. O infeliz rapaz foi encontrado caído no 

chão junto à mesa. Sua cabeça fora horrivelmente mutilada 

por uma bala dum-dum12, mas nenhuma arma de qualquer 

tipo foi encontrada no aposento. Sobre a mesa viam-se duas 

notas de dez libras e mais dez libras e dezessete xelins em 

moedas de prata e de ouro, arrumadas em pequenas pilhas 

de valor variado. Havia também alguns números numa folha 

de papel, com os nomes de alguns amigos dos clubes ao lado, 

a partir do que se conjecturou que, antes de morrer, o jovem 

tentava avaliar suas perdas ou ganhos no carteado. 

Um exame minucioso das circunstâncias só serviu para 

tornar o caso mais complexo. Em primeiro lugar, não se con-

seguiu entender por que o rapaz teria trancado a porta por 

dentro. Havia a possibilidade de que o assassino tivesse feito 

isso e depois escapado pela janela. Mas esta fi cava a pelo 

menos seis metros do jardim e bem acima de um canteiro de 

açafrões em plena fl oração. Nem as fl ores nem a terra mos-

travam qualquer sinal de terem sido incomodadas, nem havia 

quaisquer marcas na estreita faixa de grama que separava a 

casa da rua. Ao que tudo indicava, portanto, fora o próprio 

jovem quem trancara a porta. Mas como viera a morrer? Nin-

guém poderia ter subido até a janela sem deixar rastros. Na 

hipótese de que um homem tivesse atirado através da jane-

la, teria sido um tiro extraordinário para ser capaz de infl igir 

um ferimento tão fatal. Por outro lado, Park Lane é uma via 

pública movimentada e há um ponto de carros de aluguel a 

menos de noventa metros da casa. Ninguém ouvira o dispa-

12. Esse tipo de bala foi usado outrora sobretudo na 
caça: a ogiva de chumbo exposta distorce o corpo da 
bala por ocasião do impacto, criando um ferimento 
maior. Essas balas foram, primeiramente primeiro 
na cidade de Dum Dum, um subúrbio de Calcutá e 
quartel-general da artilharia de Bengala até 1853. Em 
1899, o uso de balas dum-dum na guerra foi proibi-
do pela Convenção de Haia, e a Grã-Bretanha acatou 
essa proibição em 1905 — o que certamente não teria 
salvado a pele de Adair.
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ro. Lá estava, no entanto, o homem morto, e lá estava a bala 

de revólver que explodira, como fazem balas com ogiva de 

chumbo, infl igindo assim um ferimento que devia ter causa-

do morte instantânea. Essas eram as circunstâncias do Mis-

tério de Park Lane. A complicá-las ainda mais, havia a total 

ausência de motivo, pois, como eu disse, não se conhecia um 

só inimigo do jovem Adair e não se fi zera nenhuma tentativa 

de tirar o dinheiro ou outros objetos de valor da sala.

Revirei esses fatos na minha mente o dia inteiro na 

tentativa de chegar a uma teoria capaz de conciliá-los e en-

contrar aquela linha de menor resistência que, nas palavras 

do meu pobre amigo, era o ponto de partida de toda inves-

tigação. Confesso que fi z pouco progresso. À tarde, peram-

bulei pelo Parque e por volta das seis horas encontrei-me 

na esquina de Oxford Street com Park Lane. Um grupo de 

vadios na calçada, todos com os olhos fi xos numa mesma 

janela, me fez voltar o olhar para a casa que eu fora ver. Um 

homem alto e magro, com óculos escuros,13 que segundo 

13. S.E. Dahlinger, em “The Adventures of a Hated 
Rival”, sugere que esse homem era Barker, o “odiado 
rival [de Holmes] no litoral de Surrey”, descrito em 
Mr. Josias Amberley como “um homem alto, moreno, 
com um vasto bigode ... com óculos de sol cinzentos.” 
D. Martin Dakin chega à mesma conclusão. Ver vol.4, 
“Mr. Josias Amberley”, nota 17.

“Derrubei vários livros que ele carregava.” 
[Charles Raymond Macaulay, Return

 of Sherlock Holmes (McClure Phillips), 1905]



                     17                  A CASA VAZIA

minhas fortes suspeitas devia ser um detetive à paisana, ex-

punha uma teoria de sua própria lavra, enquanto os demais 

se agrupavam à sua volta para ouvir. Aproximei-me dele o 

mais que pude, mas como suas observações me pareceram 

absurdas, voltei a me afastar, desgostoso. Ao fazê-lo, esbar-

rei num ancião deformado que estava atrás de mim e der-

rubei vários livros que ele carregava. Lembro-me de que, 

ao apanhá-los, observei o título de um deles, The Origin of 

Tree Worship14, e tive a impressão de que o sujeito devia ser 

algum pobre bibliófi lo que, por ofício ou hobby, coleciona-

“Derrubei vários livros que ele carregava.”
[Sidney Paget, Strand Magazine, 1903]

14. Ao que parece, não existe nenhum livro em inglês 
chamado The Origin of the Tree Worship; S. Tupper 
Bigelow observa que o que mais se aproxima é o livro 
de Ferguson, de 1868, Tree and Serpent Worship, com 
um subtítulo pouco sucinto: Illustrations of mythology 
and art in India in the fi rst and fourth centuries after 
Christ from the sculptures of the Buddhist Topes at San-
chi and Amravati prepared under the authority of the 
Secretary of State for India in Council with Introduc-
tory Essays and descriptions of the plates. Infelizmente, 
é pouco provável que esse fosse o livro tão facilmente 
carregado pelo velho “bibliófi lo”, porque pesa mais de 
cinco quilos!
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va volumes obscuros. Tentei me desculpar 

pelo acidente, mas fi cou claro que aqueles 

livros que eu tão desafortunadamente mal-

tratara eram objetos muito preciosos aos 

olhos do dono. Com um rosnado de irri-

tação, ele deu meia-volta e vi suas costas 

encurvadas e suas costeletas brancas desa-

parecerem em meio à multidão.

Minha observação do no 427 de Park 

Lane pouco contribuiu para elucidar o pro-

blema em que eu estava interessado. A casa 

era separada da rua por uma mureta e uma 

grade, que não tinham no todo mais de um 

metro e meio de altura. Era muito fácil para 

qualquer um, portanto, entrar no jardim; a 

janela, contudo, era inteiramente inaces-

sível, pois não havia nenhum cano d’água 

ou o que quer que fosse para ajudar o mais 

ágil dos homens a escalá-la. Mais intrigado 

que nunca, voltei sobre os meus passos para Kensington. Não fazia nem cinco minutos 

que estava em meu gabinete quando a criada entrou para dizer que alguém desejava 

me ver. Para meu pasmo, não era senão meu estranho colecionador de livros, com seu 

rosto murcho e esperto emergindo de uma moldura de cabelos brancos, e seus preciosos 

volumes, pelo menos uma dúzia deles, enfi ados sob o braço direito.

“Está surpreso por me ver, senhor”, disse, numa voz estranha que mais parecia 

um grasnido.

Reconheci que estava. 

“Bem, tenho consciência, e quando por acaso o vi entrar nesta casa, ao vir manque-

jando atrás do senhor, pensei com meus botões: vou entrar e fazer uma visita para esse 

gentil cavalheiro; vou lhe dizer que, se minhas maneiras foram um pouco ríspidas, foi 

sem intenção de magoá-lo e que lhe estou muito agradecido por apanhar meus livros.”

“Ora, não foi nada”, respondi. “Posso lhe perguntar como sabia quem eu era?”

“Bem, se não for muita liberdade, sou seu vizinho, pois tenho minha lojinha na 

esquina de Church Street e estou muito feliz em vê-lo, com certeza. Talvez o senhor 

também seja um colecionador; aqui estão British Birds, Catulo,15 e The Holy War — todos 

“Com um rosnado, ele deu meia-volta.”
[Frederick Dorr Steele, Collier’s, 1903]
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por uma pechincha. Com cinco volumes poderia encher exa-

tamente aquela brecha na segunda prateleira. Dá impressão 

de desarrumação, não acha?”

Virei a cabeça para olhar a estante atrás de mim. Quan-

do a desvirei, Sherlock Holmes me sorria do outro lado da 

mesa do meu gabinete. Levantei-me, fi tei-o durante alguns 

segundos em absoluto assombro, e em seguida parece que 

desmaiei pela primeira e última vez na minha vida.16 O que 

sei é que uma névoa cinza girou diante dos meus olhos e 

quando ela se dissipou meu colarinho estava desabotoado 

e eu tinha nos lábios um ressaibo de conhaque. Holmes 

debruçava-se sobre minha cadeira, seu frasco na mão.17

“Meu caro Watson”, disse a voz de que eu me lembrava 

tão bem, “devo-lhe mil desculpas. Não tinha idéia de que 

fi caria tão abalado.”

Agarrei-o pelo braço.

15. Bliss Austin, em “Two Bibliographical Footnotes”, 
sugere que o Catulo e o já mencionado Origin of Tree 
Worship talvez fossem um único livro: The Attis of 
... Catullus ... with Dissertations on ... the Origin of 
Tree Worship, and on the Galliambic Metre (1892), de 
Grant Allen. Colecionadores de livros discutem inter-
minavelmente sobre quais eram exatamente os “cinco 
volumes” carregados por Holmes.

16.  A despeito da dramaticidade da situação, Watson, 
um ex-soldado que viu batalha, exibe uma constituição 
surpreendentemente fraca aqui, levando S.C. Roberts 
(em Doctor Watson) a concluir que outros fatores emo-
cionais — como a doença e a morte de sua mulher, 
Mary Morstan — devem ter contribuído também para 
a súbita perda de consciência do médico. Walter P. Ar-
mstrong Jr., porém, pensa que Watson não desmaiou, 
mas inventou essa reação dramática num arroubo de 
licença poética. “Um Watson que na vida real nunca 
havia desmaiado”, raciocina ele, “poderia fazê-lo facil-
mente ao compor o relato fantasioso de uma cena que 
nunca aconteceu e atribuir-se um desmaio”.

17. Certamente parece um pouco estranho que Hol-
mes, fazendo-se passar por um colecionador de li-
vros senil, levasse consigo um frasco de conhaque. 
“De onde veio esse conhaque?” pergunta Walter P. 
Armstrong Jr. “Será que Sherlock Holmes, como um 
dos traços de seu personagem de velho bibliófi lo, 
carregava um frasco na algibeira? Não parece prová-
vel. Ele tampouco podia, após uma ausência de três 
anos, saber onde o conhaque era guardado na casa de 
Watson.” De fato, Holmes não devia estar familiari-
zado com a arrumação da residência de Watson nes-
sa época: situada em Kensington, não é a residência 
de Paddington de “O polegar do engenheiro” nem o 
apartamento que dá fundos para a Mortimer Street 
de “O problema fi nal”.

É claro que Armstrong pode ter subestimado a 
inteligência de Holmes, que podia, astutamente, 
ter um frasco à mão exatamente para o propósito 
de reanimar o amigo. Em Baker Street Chronology: 
Commentaries on the Sacred Writings of Dr. John H. 
Watson, Ernest Bloomfi eld afi rma que Holmes com 
certeza “previu a possibilidade, senão a grande pro-
babilidade, de seu velho e fi el amigo fi car tão sobres-
saltado [com seu reaparecimento] a ponto de preci-
sar ser reanimado; preparou-se para isso enfi ando no 
bolso seu frasco de conhaque”.

“Sherlock Holmes me sorria do outro lado da mesa do meu gabinete.”
[Frederick Dorr Steele, Collier’s, 1903]
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O Grande Hiato

Os estudos das atividades de Sherlock Holmes durante os anos de 1891 a 1894 são 

numerosos demais para serem abordados de maneira profunda num trabalho como este. 

O que se segue, portanto, deve ser visto como mera amostra das conjecturas mais inte-

ressantes. Pastiches que tentam contar a “história” do Grande Hiato, que incluem até 

descrições de ação e diálogo, embora em muitos casos sugiram atividades não tão dife-

rentes assim das delineadas nos “estudos especializados”, não são discutidos abaixo:

Fundamentalismo

Um grupo substancial de estudiosos aceita a história contada por Holmes de viagens ao 

Tibete, à Pérsia, a Meca, ao Egito e à França como essencialmente verdadeira, embora 

talvez carecendo de explicação. O estudo mais detalhado é Sherlock Holmes’s Wander-

jahre, de A. Carson Simpson, em quatro volumes: Fanget An!; Post Huc nec ergo Prop-

ter Huc Gabetque; In fernem Land, unnahbar euren Schritten; e Auf der Erde Rücken 

rührt’ ich mich viel. Simpson considera em detalhe a viagem de Holmes por seu país 

e apresenta um volumoso material de pano de fundo sobre situações então em curso 

na Suíça, no Tibete, em Lassa, no Cartum e outros locais mencionados, explorando as 

rotas precisas que Holmes provavelmente seguiu. Lord Donegall, em “April 1891-April 

1894”, expressa claramente a fé do fundamentalista e confi rma que a viagem poderia ter 

acontecido tal como esboçada por Holmes.

Alguns acrescentam um contexto ou detalhes adicionais à viagem básica. Por exem-

plo, em “An East Wind”, C. Arnold Johnson sugere que Moriarty sobreviveu a Reichen-

bach e perseguiu Holmes até o Tibete, onde, para se apossar da riqueza e dos recursos 

do Oriente, disfarçou-se como príncipe dos manchus. Em sua loucura, a fi cção tornou-

se realidade e ele acabou se tornando o dr. Fu Manchu.

Outros consideram possíveis mensagens enviadas por Holmes. “‘Sigerson’ — What 

is in a Name?”, de Jerold M. Bensky, investiga o uso do nome Sigerson por Holmes 

como um código ou cifra para informar Mycroft do lugar em que ele estava escondido 

ou procurava se isolar. Além disso, os relatos de “Sigerson” possivelmente continham 

informação vital para Mycroft sobre a situação política de cada país. De maneira seme-

lhante, Patricia Dodd, em “Communicating in Code”, sugere que, durante o Grande 

Hiato, Holmes continuou em contato tanto com Mycroft quanto com Watson através de 
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uma rede intricada de mensagens em código. Watson transmitia mensagens de Mycroft 

para Sherlock, que estava disfarçado como um membro novato da quadrilha de Moran, 

inserindo-as engenhosamente nos casos conhecidos como as Aventuras e Memórias.

O Tibete e a temporada que Holmes lá passou são objetos de estudos especiais. 

“Disjecta Membra”, de T.S. Blakeney, analisa o trajeto provável pelo qual Holmes entrou 

no Tibete. Em “‘A High-at-us’”, Ron Carlson propõe que Holmes usou essa visita para 

negociar com o chefe dos lamas o cultivo de certo “produto ‘altamente’ relaxante” que 

deveria ser vendido por Moriarty. Similarmente, Patrick E. Drazen afi rma, em seu artigo 

“The Greater Vehicle: Holmes in Tibet”, que Holmes passou dois anos no Tibete devo-

tando-se ao budismo tibetano na tentativa de se livrar do vício da cocaína.

Em outro vôo de fantasia, Robert S. Chambers, em “The Journey to a Lost Hori-

zon”, sugere que Holmes descobriu Shangri-La, descrita pela primeira vez numa nar-

rativa fi ccional de James Hilton. Uma sugestão similar é feita por Dana Martin Batory, 

em “Hiatus in Paradise”. Segundo o ensaio de Batory, Holmes e o explorador norueguês 

Sigerson viajaram para o Tibete para investigar o estranho desaparecimento de carava-

nas de carga nos Himalaias. Os dois se viram “hóspedes” na lamaseria de Shangri-La. 

Sigerson nunca obteve permissão para partir. Holmes foi enviado de volta ao mundo 

para concluir seu trabalho.

Num artigo fascinante intitulado “A Norwegian Named Sigerson”, Hans-Uno 

Bengtsson, conta como, quando o décimo terceiro dalai-lama atingiu a maioridade 

em 1895, Demo Rinpoche, o regente afastado, tramou um assassinato, usando como 

instrumento um par de chinelos amaldiçoados. O plano secreto foi descoberto por 

um notável trabalho de detetive levado a cabo pelo dalai-lama. Bengtsson propõe que 

Holmes deve ter tido uma audiência com o dalai-lama, em que o teria instruído na 

arte da detecção.

Outros aspectos da viagem, tal como relatados por Holmes, são examinados. Ed 

Moorman, em “A Short but Interesting Visit” explica que Holmes teria visitado Car-

tum a serviço do Ministério das Relações Exteriores para se encontrar com o califa, 

e que sua visita afetou o envolvimento da Inglaterra nos negócios mundiais até uma 

altura avançada do século XX.

O estudo de derivados do coltar mencionado por Holmes atrai especial atenção. 

Carol Whitlam, em “Researching the Coal-Tar Derivatives”, especula sobre os com-

postos que Holmes pode ter pesquisado em Montpellier em 1894. Em “Double ‘L’ 
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– Why in the Empty House?”, Donald A. Redmond considera por que Holmes realizou 

sua pesquisa sobre o coltar em Montpellier (França), não em Montpelier (Vermont), 

tal como grafado por Watson. No entanto, Raymond L. Holly (“A Laboratory at Mon-

tpelier”) sugere que Holmes pode ter empreendido sua pesquisa sobre derivados do 

coltar na Montpelier inglesa. Brad Keefauver, em “So You Think Coal-Tar Derivatives 

Are Boring? Not So!”, conjectura que Holmes, que possuía notável conhecimento so-

bre perfumes, poderia ter estado pesquisando perfumes sintéticos derivados do coltar. 

Richard M. Caplan chega a uma conclusão diferente em “Why Coal-Tar Derivatives 

at Montpellier?”, em que sugere que a pesquisa de Holmes tinha como objetivo iden-

tifi car e reconstituir, para fi ns forenses, as origens de corantes e tintas de anilina.

Sherlock Holmes não voltou

Há uma escola de pensamento distinta segundo a qual o Grande Hiato nunca aconte-

ceu. O mais destacado proponente dessa tese é Walter P. Armstrong Jr., em “The Truth 

about Sherlock Holmes”. Sucintamente, Armstrong afi rma: “Holmes não voltou. Não 

voltou porque nunca estivera ausente. ... Não só Holmes estava em Londres, como mo-

rou na mesma casa com Watson o tempo todo. Watson nos enganou. Mas não podemos 

culpá-lo, porque a simulação era necessária para se conseguir capturar os astutos mem-

bros da quadrilha de Moriarty que restavam.”

Richard Lancelyn Green segue as mesmas linhas de Armstrong em “Our Tour with 

Sigerson”, sustentando que o único lugar lógico em que Holmes poderia ter fi cado es-

condido, e, ao mesmo tempo, mantido contato com o mundo do crime era Londres. Ele 

voltou a morar no 221B, aventurando-se a sair disfarçado, e só Mrs. Hudson, Mycroft e 

Lestrade conheciam seu segredo.

Anthony Boucher, em “Was the Later Holmes an Imposter?”, também conclui que, 

como fi ca evidenciado pelas numerosas incoerências nos relatos dos eventos na catara-

taeu  feitos por Holmes e Watson (ver, por exemplo, o apêndice “O cair da noite”, abaixo), 

Holmes não deve ter feito a viagem relatada, tendo de fato despencado do penhasco em 

Reichenbach. O homem que retornou a Londres em 1894 era na realidade, segundo Bou-

cher, Sherrinford, primo de Holmes. Esta hipótese é rejeitada por Jay Finley Christ em 

“The Later Holmes an Imposter: A Sequel”, que demonstra em detalhes que os relatos que 

Holmes e Watson fazem dos eventos em Reichenbach são logicamente coerentes. 
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Um impostor diferente é sugerido por Stefan Ernstson, que em “The Counterfeit 

Sherlock Holmes Unmasked”, conclui que a irmã do Mestre o substituiu.

Uma sugestão ainda mais espetacular é a de Harry Halén, proposta em “Sherlock 

Holmes Venäjällä” [“Sherlock Holmes na Rússia”]:

 A tese principal do autor é que o truque do desaparecimento do século foi execu-

tado por Holmes em 1891-93 e depois. 

No Tibete ele se submeteu a um “ritual tântrico de materialização” que resultou em Sherlo-

ck Holmes II, uma cópia viva do detetive — um corpo fantasmal com quase todas as facul-

dades intelectuais e físicas do original. Na companhia de seu irmão idêntico recém-nascido, 

o verdadeiro Holmes, sob o disfarce de um negociante de tabaco chamado Anaxágoras Gurr, 

chegou à Rússia a convite de Anton Tchekhov. Os dois Holmes separaram-se em Riga: o 

Holmes fantasmal voltou para Londres e o Holmes real começou a trabalhar na Rússia, pri-

meiro nas províncias bálticas. Halén cita vários títulos de livros em estoniano que narram as 

proezas de Holmes. Esses livros pertencem à literatura apócrifa sobre o detetive.1

De maneira semelhante, Robert Keller, em “Sherlock Holmes: Um Espectro?”, pro-

põe que Holmes realmente morreu na catarata de Reichenbach e depois retornou sob 

uma forma ressurrecta, espiritual. Suas aventuras posteriores são na realidade as dos 

“primeiro fantasma consultor do mundo”.

Uma viagem diferente

Uma terceira escola de escritores elabora itinerários completamente diferentes para 

o Grande Hiato. Anders Fage-Pedersen, em A Case of Identity, demonstra que Hol-

mes e o dr. Nikola, um médico místico que viajou pelo Tibete durante o Hiato, são 

a mesma pessoa.

Um caso de amor é um tema comum. Benjamin Grosbayne, em “Sherlock 

Holmes’s Honeymoon”, conclui que ele se casou com Irene Adler, tornou-se um 

famoso regente de ópera e percorreu os centros musicais do mundo com a mulher. 

Martin J. King (“Holmes in Hoboken?”) vê Holmes indo parar em Hoboken, em 

Nova Jersey, e identifi ca o Meyers Hotel como o local em que ele tem um encontro 

com Irene Adler, do qual resulta o nascimento de um fi lho, Nero Wolfe. Stanley 

1. Resumido por Ronald B. DeWaal em The Universal Sherlock Holmes.
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McComas, em “Lhove at Lhassa”, apresenta indícios de que Holmes e Irene Adler 

(divorciada de Godfrey Norton) casaram-se em Florença e passaram os três anos 

seguintes viajando pela Ásia.

Mais inacreditável é o trabalho de Alastair Martin, em “Finding the Better Half”, 

que identifi ca Moriarty com a viúva do conde Drácula; Holmes a teria conhecido 

na catarata de Reichenbach, desposado e depois vivido três anos com ela durante o 

Grande Hiato. Um salto ainda maior é dado por James Nelson em “Sherlock and the 

Sherpas”, que propõe que, no Tibete, Holmes conheceu a Abominável Mulher das 

Neves. Segundo Ronald B. DeWaal em The Universal Sherlock Holmes, “Esta leva o 

prêmio pela mais imaginosa de todas as conjecturas sherlockianas!”

Vários escritores concluem que Holmes estava envolvido no caso de Lizzie Bor-

den, ocorrido em 1892. “Sherlock Holmes and the Great Hiatus” de Edgar W. Smith 

parece ter sido o primeiro. “Baker Street, Beecher e Borden”, de Allen Robertson, 

estende-se sobre essa ligação, enquanto “Dr. Handy’s Wild-Eyed Man”, de Jon Borden 

Sisson, um documento pretensamente escrito em 1892 pelo dr. Benjamin Handy de 

Fall River, Massachusetts, descreve a relação de Holmes com Lizzie Borden e a inves-

tigação por ele realizada dos assassinatos do pai e da madrasta dela. Além de concluir 

que Holmes poderia ter cometido ele próprio o assassinato, Handy sugere que ele teve 

um caso com Lizzie.

Os russos são um tema comum na linha de teorias que vê Sherlock Holmes como 

um agente secreto. T. Frederick Foss, em “The Missing Years”, afi rma que, em vez de 

fi car dois anos no Tibete fazendo-se passar por um explorador norueguês chamado Si-

gerson, Holmes teria auxiliado seu país, deslindando informações sobre intrigas russas 

na Índia. Ele desenvolve esse argumento em “But That Is Another Story”, sustentando 

que o governo indiano aceitou com relutância sua presença no país, mas tomou provi-

dências para que o policial de Kipling, Strickland, fi casse de olho nele.

O eminente escritor Poul Anderson, em “Sherlock Holmes, Explorer”, sugere 

que as viagens de Holmes durante o Grande Hiato foram a realização de seu desejo, 

alimentado a vida inteira, de ser um explorador, embora suas atividades no Tibete 

envolvessem também a neutralização das maquinações do agente russo Dorijev. Ver 

também “Scoundrels in Bohemia”, de Manly Wade Wellman, que sugere extensas 

atividades de espionagem.
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Havia trabalho de espionagem a ser feito igualmente na Pérsia, afi rma William P. 

Collins em “It Is Time That I Should Turn to Other Memories: Sherlock Holmes and 

Persia, 1893”. Os indícios que Collins apresenta sugerem fortemente que Holmes de 

fato passou pelo menos dois meses na Pérsia, onde observou as atividades dos russos; 

avaliou os efeitos das atividades de Siyyid Jamálu’d-Dín “al-afquáni” e Mirzá Malkam 

Khán sobre os interesses britânicos e fez várias recomendações sobre a política britâ-

nica aos representantes de Sua Majestade.

De maneira semelhante, John P. e Susan M. Thornton, em “The Adventure of the 

Elusive Boundary Line: An Account of the Master’s Encounter with Destiny in Central 

Asia”, afi rmam que “Holmes não foi o vagabundo sem destino que tentou parecer, mas o 

agente especializado responsável por grande parte do sucesso do Império na Ásia Cen-

tral na virada do século. De maneira condizente com suas aventuras tal como descritas 

no Cânone, deu a muitos outros os meios para alcançar a fama, enquanto ele próprio 

permanecia na sombra.”

Outra sugestão do gênero “agente secreto” é a de Raymond L. Holly, em “Europeans 

in Lhasa in 1891”. Ele mostra que H. Rider Haggard atribui suas histórias She e Ayesha 

a um tal de Ludwig Horace Holly, que afi rma ter estado no Tibete com seu fi lho adoti-

vo em 1891. Eles foram salvos da execução por um funcionário chinês amistoso, que, 

segundo Raymond Holly, era na realidade Holmes disfarçado, trabalhando como agente 

secreto para o governo de Sua Majestade.

Outras atividades também são propostas. Alan Olding, chefe da Sociedade Sherlock 

Holmes da Austrália, sugere (em “Holmes in Terra Australis Incognita — Incognito”) que 

Holmes adquiriu seu conhecimento sobre a classe criminosa australiana ao passar parte do 

Hiato na Austrália. Bob Reyom, em “The Great Hiatus, or Locked in the Music Room Wi-

thout My Cello”, formula a hipótese de que Holmes passou o Hiato estudando os motetos 

de Orlando di Lasso, ao passo que Dana Martin Batory (“Tut, tut, Sherlock!”) examina a pos-

sibilidade de que o misterioso “detetive” egípcio Abu Tabah (de Tales of Secret Egypt (1918), 

de Sax Rohmer) fosse na realidade Sherlock Holmes, que teria passado parte do Grande 

Hiato no Egito, desorganizando o tráfi co de haxixe em benefício do governo britânico.

Numa nota musical, o artigo de Gordon R. Speck, “‘... And a Week Later I Was 

in Florence”, considera que Holmes talvez tenha passado as primeiras e as últimas se-

manas do Grande Hiato em Cremona, colhendo amostras da ofi cina Stradivari, e em 

Montpellier, analisando-as.
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Segundo Tomas Gejrot (“Was Sherlock Holmes a Patient of Sigmund Freud?”), 

Holmes passou o Hiato em Viena, recuperando-se de seu vício em cocaína. Essa 

idéia, é claro, foi levada ao extremo no romance de Nicholas Meyer The Seven-Per-

Cent Solution, que registrou não só que Freud curou Holmes de seu vício (ao eluci-

dar que o perverso Moriarty não passava de uma projeção de sua mente, baseada na 

descoberta, feita na infância, de que sua mãe cometera adultério com seu preceptor, 

o professor Moriarty), mas que Freud e Holmes desvendaram juntos um mistério e 

salvaram uma bela mulher.

As possibilidades são infi nitas!

O baritsu

O bartitsu, como era corretamente grafado, foi um estilo japonês de autodefesa introdu-

zido por E.W. Barton-Wright (1860-1951) num artigo publicado nos números de março e 

abril de 1899 da revista Pearson. Barton-Wright havia morado três anos no Japão, período 

em que estudara com um sensei a arte do jiu-jítsu, um método de autodefesa sem uso 

de armas, desenvolvido pelos samurais, que outrora pretendia complementar a esgrima. 

Conhecido como “a arte cortês”, o jiu-jítsu preconiza a complacência temporária com os 

movimentos do atacante, para depois controlá-los — estropiando ou matando o oponente 

— mediante o uso de diferentes maneiras de segurar, golpear e arremessar.

Após retornar à Inglaterra, Barton-Wright abriu sua própria escola de artes marciais 

e publicou “The New Art of Self-Defense”, que expunha seus métodos em termos intei-

ramente práticos: os títulos dos capítulos incluíam “Como pôr um importuno para fora 

da sala” e “Uma de muitas maneiras de se defender quando um homem lhe acerta um 

murro de direita”. O que ele chamou de “bartitsu” — uma combinação de “Barton” e 

“jiu-jítsu” — era essencialmente jiu-jítsu incrementado com alguns elementos de boxe 

e luta romana. Barton-Wright gabava-se de ser invencível, o que despertava tanto entu-

siasmo quanto ceticismo. Apesar disso, seu método causou certa sensação e atribuíram 

a ele o mérito de ter levado o jiu-jítsu (que mais tarde gerou o judô, o caratê e o aiquidô) 

para a Inglaterra, inclusive trazendo especialistas do Japão para ajudá-lo no ensino e nas 

demonstrações das novas formas de luta.




