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Lee Goldenberg, Sherlock Holmes (2009)oraz Sherlock Holmes. Gra cieni (2011) obaw reżyserii Guya Ritchie, oraz seriale Sher-
lock (2010), którego twórcami są StevenMoffat i Mark Gatiss oraz Elementary(2012) stworzony przez Roberta Doher-ty’ego. Większość z wymienionych filmówmocno osadzona jest w powieściowychrealiach11, a wykreowane na ich potrzebypostacie w niewielkim stopniu odbiegają odksiążkowego pierwowzoru. Dlatego Sher-lock jawi się w nich przeważnie jako dojrza-ły, poważny jegomość, rozwiązujący zagad-ki.12

Na tym tle wyróżniają się jednak filmyze wspaniałymi kreacjami Roberta DowneyJr. i Jude’a Lawa, a także seriale – brytyjskize znakomitą rolą Benedicta Cumberba-tcha13 oraz amerykańska produkcja z Jon-nym Lee Millerem i Lucy Liu w rolachgłównych. Produkcje te łączy tendencja doluźnego traktowania twórczości Doyle’aoraz tchnięcie nowego, współczesnegoducha w postać głównego bohatera, codzieje się niezależnie od tego czy akcjaosadzona jest we współczesnych czy XIX-wiecznych realiach. W filmach tych wyko-rzystane są co prawda imiona i nazwiskapojawiających się na kartach powieścibohaterów, czy istotne fakty dotyczące ichżycia, pochodzenia. Twórcy pokusili sięjednak o stworzenie własnych zagadekkryminalnych, które niekiedy tylko nawią-zują do tych zawartych w opowiadaniach ipowieściach. Samemu bohaterowi też nie-raz daleko jest do pierwowzoru. Dla wspo-mnianych produkcji telewizyjnych wspólnyjest zasób rekwizytów, dalece inny niż tenw bazujących na książkach adaptacjach.Należą do nich zwłaszcza zawiązany na szyiszalik i telefon, zastępujący zapewne nie-gdysiejsze szkło powiększające. Obydwaserialowe duety pracują też w podobnysposób, tworząc mapy myślowe na wszel-kich dostępnych powierzchniach. Rozmowao sprawie pochłania ich przy tym bez resz-ty, tak, że zapominają o otaczającym ichświecie.14Guy Richie umieścił akcję wspomnia-

nych wyżej filmów w XIX-wieczny Londy-nie, nadał jej przy tym charakter gotyckiejopowieści awanturniczej, cechującej sięwartką akcją, licznymi scenami walki czypościgów. Stworzony przez niego detektywpoza rozwiązywaniem zagadek kryminal-nych jest także wynalazcą, co doskonalewpisuje się w specyfikę ówczesnej rzeczy-wistości. Swoje atuty, takie jak spostrze-gawczość, Sherlock wykorzystuje pozamiejscami zbrodni, podczas walki na ringuczy walki wręcz, skrupulatnie planująckażdy ruch i przewidując jego efekt. Mniejskrupulatny jest w życiu prywatnym –mieszka w chaosie, jeśli nie wychodzi niedba o wygląd ani o higienę. Nie sprawia muteż problemu przeprowadzanie ekspery-mentów na mieszkającym z nim psie, czystrzelanie do ścian. W przeciwieństwie dopierwowzoru cechuje się także specyficz-nym poczuciem humoru. Płata figle Watso-nowi nasyłając na niego fałszywą wróżkęczy symulując samobójstwo przez powie-szenie. Wydaje się niewzruszony, jednakbardzo przeżywa wszelkie zawody, w tymmiłosne. Ma bowiem słabość do pięknych iniebezpiecznych kobiet. Jest też zazdrosnyo narzeczoną Watsona. Wątki o podteściehomoerotycznym są tu jednak dość subtel-ne. Szybko zresztą odcina się od nich Wat-son.Nieco inaczej rzecz ma się w Brytyjskiejrealizacji przygód najsłynniejszego detek-tywa, która umieszczona została w świecienam współczesnym. Mimo to, bardzo silnienawiązuje do treści opowiadań Doyle’a,zarówno na poziomie fabuły, jak i dialogów.Tu podteksty homoerotyczne widoczne sąniemal na każdym kroku. Początkowozresztą każdy kolejny bohater traktujeSherlocka i Watsona jak parę (pani Hudsontylko na wszelki wypadek oferuje im drugąsypialnię; barman stawia im na stole świe-cę, żeby było bardziej romantycznie; nie-którzy pytają nawet o ślub). Sherlocka takistan rzeczy zdaje się bawić. Watsonowijednak wyznaje, że poślubił pracę, a związkigo zwyczajnie nie interesują. Zwykle zresz-tą stroni od ludzi i związanych z nimi emo-cji. Tych mających do niego słabość, jakMolly Hooper, wykorzystuje by mieć dostępdo prosektorium. Jedynym, czym cieszy sięjak dziecko, są zagadki kryminalne. Traktu-je je jak intelektualną grę, dlatego konsulta-cji detektywistycznych dokonuje nieod-płatnie. Stykający się z nim ludzie poprzezjego ekscentryzm i bezpośredniość mają goza wariata, nazywają psychopatą. On z koleiokreśla siebie mianem wysoko funkcjonu-jącego socjopaty, któremu zaburzenia oso-bowości pomagają w dostrzeganiu tego, copomijają inni. Postrzega bowiem miejscezbrodni przez pryzmat drobnych szczegó-łów i na ich podstawie wyciąga wnioski.Świat stanowi dla niego Jest przy tym nar-cystyczny, zdaje się dbać tylko o siebie.Potrzebę popularności zaspokaja z koleiprowadząc bloga „Sztuka Dedukcji”. Wprzeciwieństwie do poprzedniej produkcjitę cechuje mniej dynamiczna akcja, choćpojawiają się także sceny pościgów i walki.Postacie częściej działają jednak samo-dzielnie, wspólnym doprowadzając osta-

tecznie do rozwiązania zagadki, nad którąpracują.

Amerykański Sherlock, podobnie jak je-go poprzednicy, jest postacią barwną. Ma znimi także więcej wspólnego, niż można byprzypuszczać. Opuścił Londyn z powodukobiety i przeniósł się do Nowego Yorku.Od tamtej pory nie angażuje się w relacjedamsko-męskie. Podobnie jak wcześniej wScotland Yardzie pracuje jako konsultant uboku komisarza Gregorsona. Nie ma zna-czenia, że jest alkoholikiem i narkomanem.Decyduje się na terapię, jedynie dlatego bynie stracić mieszkania. Ostatecznie, poucieczce z kliniki odwykowej, która spowo-dowana była panującą tam nudą, Holmeso-wi zostaje przydzielony opiekun, który ma znim zamieszkać na sześć tygodni, by pomócmu wytrwać w trzeźwości. Osobą tą jest niekto inny, jak Joan Watson – była chirurg,której nałóg alkoholowy doprowadził dośmierci pacjenta. Watson jest pod wraże-niem pracy Holmesa, ale nie chce tegootwarcie przyznać. Cieszy się, że może mutowarzyszyć. Jak się później okaże, onarównież w pracy konsultanta odnajdziezawodowe spełnienie. Fakt ten łączy jejkreację z propozycją brytyjską, gdzie Wat-son pozbawiony pacy u boku Holmesapopada niemal w depresję.Od powieściowego Sherlocka, ten seria-lowy różni się fascynacją dla kultury współ-czesnej – lubi na przykład odgrywać scenkiz seriali, używać zaczerpniętych z nichdialogów w codziennych rozmowach. Zzapałem maniaka śledzi też programyinformacyjne z całego świata, bo lubi być nabieżąco. Nie obce są mu też osobliwe za-chowania, jak obwąchiwanie dywanu. Służąone jednak rozwiązaniu zagadki. Jego do-meną jest dedukcja, jednak w przeciwień-stwie do pierwowzoru jest bardziej aktyw-ny i  bada wszystkie miejsca zbrodni. Bywaprzy tym impulsywny, co jest pewnymnovum. Podobnie jak w powieści, jest fa-scynatem różnych dziedzin – obserwujemiędzy innymi zachowania pszczół, bo dająmu one ogląd relacji charakterystycznychdla świata ludzi.Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, w za-sadzie nie wyróżnia się on niczym szcze-
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