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Передмова

4

Сера  Артура Конана Дойла наші співвітчизники, переважно, знають, як видатного
британського письменника, автора детективних історій з циклу «Пригод Шерлока Холмса та доктора Уотсона», адже саме з цих романів та оповідань, зазвичай, розпочинається
знайомство із його книжками. Але творчий доробок сера Артура не обмежується
життєписом найвідомішого літературного детектива.
Сер Артур Конан Дойл - письменник, громадський діяч і правозахисник, лікар і
спортсмен, відчайдушний мандрівник та дослідник загадкового нематеріального світу
- він також був автором прекрасних «лицарських» історичних романів, створив цілий
ряд незабутніх та ексцентричних образів вчених у низці не менш захоплюючих науково-фантастичних творів, писав влучні історичні та політичні нариси, а також успішно
проводив власні журналістські розслідування.
Це була різностороння та енергійна особистість, щедро обдарована талантами оповідача і глибокого аналітика, а також щирою вдачею й витонченими манерами
справжнього вікторіанського джентльмена.
Цей лицарський ореол і потяг до високих вчинків були цілком природніми для сера
Артура, адже він й сам походив зі шляхетного роду, чиї предки мали спільне коріння із
королями та герцогами Англії. Ще дуже юний Артур захопився темою середньовіччя
- він змалку мріяв писати історичні романи не менш величні, ніж знаменитий «Айвенго» поважного сера Вальтера Скотта. Згодом дитячі мрії стали реальністю й принесли
Артурові всесвітю відомість.
Та прославив його ім’я все ж таки скромний лондонський детектив Шерлок
Холмс, який став для багатьох сучасників сера Артура справжнім відкриттям і не просто літературним персонажем, а не менш реальною людиною, ніж ЇЇ Величність Королева Британії. До речі, королівська родина також цікавилася творчостю письменника та
високо шанувала його мужність і відданість Британії. Згодом письменника було зведено
у лицарське звання. Так здійснилася ще одна дитяча мрія автора - про високі замки та
лицарські звитяги.
Сьогодні наші читачі можуть віднайти на книжкових полицях бібліотек численні
видання творів сера Артура Конана Дойла: його детективи, історичні, науковофантастичні та пригодницькі романи і менш відомі твори із дослідження спіритизму.  
Також можна зустріти багато інформації про самого письменника.
У нашому виданні ми спробуємо коротко розповісти про цікаві факти життя та
творчості цього видатного англійця.     
												
											

Біографія сера Артура Конана Дойля.
Сімейна геніалогія. Дитячі роки
Мати майбутнього письменника, Мері Фойлі, яка походила з давнього шляхетного ірландського роду, вийшла заміж у 17 років за 23-річного
Чарльза Олтемонта Дойла - молодшого сина відомого художника, першого
англійського карикатуриста та портретиста Джона Дойла. Вони познайомилися, коли Чарльз, переїхавши з Лондона до Единбурга, зупинився у якості
постояльця в будинку її матері. Він покинув Лондон і подався до Шотландії,
щоб влашуватися тут на роботу заступником голови Управління громадських робіт та вийти з тіні свого знаменитого батька і трьох успішних братівхудожників Джеймса, Річарда та Генрі. Один з братів, Річард, був тоді головним художником журналу «Панч», ілюстрував твори своїх друзів Вільяма
Теккерея і Чарльза Діккенса. Генрі Дойл став директором Національної
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художньої галереї Ірландії. Але до Чарльза доля була менш прихильною.
Він отримував трохи більше 220 фунтів на рік, займався рутинною паперовою роботою і не мав хисту до продажу своїх прекрасних акварельних
малюнків, безперечно талановитих та сповнених фантазії.
З дев’яти дітей, яких йому народила дружина, вижили семеро. Артур
Ігнатіус Дойл народився 22 травня 1859 року і став
улюбленцем. Мати всі душевні сили витрачала на те,
щоб прищепити йому змалку гарне виховання, поняття
про лицарську поведінку і кодекс честі.
Захоплена аристократичним минулим свого
ірландського роду, Мері Фойлі часто розповідала синові
про те, що їх предки були поріднені із королівським
родом Плантагенетів, а також знаходилися у сімейних
зв’язках із самим сером Вальтером Скоттом.  
Розповіді матері про лицарську звитягу їх давнього роду вражали Артура та спонукали його вивчати
історію та читати історичні романи.
Портрет 4-річного Артура Дойла.

Хоча історії матері були правдиві, але реальне життя родини Дойлів було
зовсім не таким піднесеним. Меланхолійний від природи, Чарльз Дойл пасивно спостерігав за тим, як його дружина щосили бореться зі злиднями. Після
візиту одного з лондонських Дойлів, коли Чарльз не зміг гарно прийняти почесного гостя, він остаточно впав у депресію і пристрастився до алкоголю.
На щастя, його успішні лондонські родичі передали гроші, щоб Мері змогла
відправити 9-річного сина Артура до закритої школи єзуїтів у Стоніхерсті,
подалі від недолугого батька - малопідходящого зразка для наслідування.
Однак фінансові негаразди та депресія, попри допомогу родичів, скоро
зробили з батька Артура, натури творчої, але нестійкої, алкоголіка, а його
поведінка ставала все більш дивною і навіть неадекватною.
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Сімейний портрет - родин Дойлів та Фойлі, 1904 рік.
У центрі фотографії сам Артур Конан Дойл (третій у верхньому ряді чоловік).
Старша леді на передньому плані - Мері Дойл, мати Артура.
Зліва від неї - перша дружина Артура Луїза.

Юні роки.
Навчання. Перші літературні спроби
У початковій школі Годдера, а потім в Коледжі єзуїтів у Стоніхерсті             
Артур провів 7 років. Для нього це був важкий період. Дисципліна тут була
сувора, а годували дітей скудно. У холодних стінах Стоніхерсту царювали
покарання у вигляді побиття різками та морального приниження, а через
упереджене ставлення викладачів класова нерівність учнів ставала особливо
помітною. Сухість академічного викладання робила тут нудним та важким
для сприйняття будь-який шкільний предмет.
Рятувало хлопця від смутку лише листування з матір’ю, якій він у подробицях описував події свого повсякденного життя. Підтримували Артура
і його захоплення: література та спорт - особливо зайняття крікетом. Також
Артур змалку відкрив у собі талант оповідача і часто збирав навколо себе
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однолітків, вигадуючи для них різні історії.
У 1876 році, попри усі труднощі, Артур
завершив навчання з відзнакою та занурився у сімейні справи, які, на жаль, давали мало
підстав для радощів. Як тільки він повернувся
до рідного дому, юнакові довелося переписати на
своє ім’я усі папери батька. Адже Чарльз страждав на алкоголізм, а його ексцентричні вчинки здавалися все більш божевільними. Згодом
батька відправили до лікарні для алкоголіків, а
потім помістили у ще більш сумне місце - притулок для божевільних. Про драматичні обставини
заключення Дойла-старшого до психіатричної
лікарні письменник згодом розповів у оповіданні
«Хірург з Гастеровських болотинь» (англ. «The
Surgeon of Gaster Fell», 1880).
							

Чарльз Дойл із 6-річним сином Артуром

Юний Артур тепер вважався головою родини і мав забезпечувати свою
матір, хворого батька, молодших братів та сестер. Хоча Дойли, за сімейною
традицією, обирали заняття мистецтвом, але Артур під впливом матері та
свого нового знайомого, молодого лікаря Брайана Ч. Уоллера, вступив до медичного факультету поважного та старовинного Единбурзького університету.
Адже благородна місія лікаря пасувала молодому чоловікові, який прагнув
гідно служити суспільству. Лише згодом, коли Артур стане письменником,
виявиться, що сімейна традиція дійсно мала рацію.
Единбурзький університет, аристократичний та схожий на королівський
замок, пишався своїм медичним факультетом. Разом із Артуром тут навчалися майбутні літературні зірки, зокрема, Джеймс Баррі (автор «Пітера Пена») і
Роберт Льюїс Стівенсон. Серед викладачів яскраво сяяли професори Джеймс
Янг Сімпсон, який вперше застосував хлороформ, сер Чарлз Томпсон, який
8 нещодавно повернувся зі знаменитої зоологічної експедиції на судні «Челленджер», Джозеф Лістер, що здобув славу у боротьбі за антисептики і очолював кафедру клінічної хірургії.
Але найсильніше враження справило
на Артура під час університетського життя
відвідання лекцій відомого хірурга та неперевершеного логіка професора Джозефа Белла.
Саме ця людина згодом стане головним прототипом Шерлока Холмса. Артур Конан Дойл
наділить свого літературного героя навіть
зовнішніми рисами та ознаками професора Белла - знамениті орлиний ніс та ціпкий
погляд, ексцентричні манери, рішучий гострий розум, вдача справжнього джентльмена  - усе це було притаманно вченому й стало
підгрунтям для літературного персонажа.
		
							 Професор Джозеф Белл (1859—1930 рр.).

Вчитель та друг Артура Конана Дойла, головний прототип Шерлока Холмса.

Свої лекції, за спогадами Дойла, професор Белл розпочинав дуже артистично, приблизно так: «Ну ж, панове студенти, використовуйте не тільки
ваші наукові пізнання, а й вуха, ніс і руки... » - говорив Белл і запрошував у
величезну аудиторію чергового пацієнта.
«Отже, панове, перед вами колишній сержант Хайлендського полку,
який нещодавно повернувся з Барбадосу. Звідки я знаю? Цей шановний пан
забув зняти капелюха, тому що в армії це не прийнято, і він ще не встиг звикнути до цивільних манер. Чому Барбадос? Та тому, що симптоми лихоманки,
на які він скаржиться, характерні для Вест-Індії...».
Дедуктивний метод точного встановлення не лише діагнозів
пацієнтів, але і їх походження, професій, інших якостей та персональних
рис настільки вражали студентів, що вони готові були економити гроші, аби
тільки потрапити до Белла на його дивовижні лекції.
Сам же Джозеф Белл на запитання, чи він дійсно є прототипом  Холмса,
скромно відказував, що Шерлок Холмс - це, переважно, сам Артур Конан Дойл. 9
Будучи студентом-третьокурсником, Дойл вперше зважився спробувати свої сили у літературі. Його оповідання «Таємниця Сесасської долини»
(англ. «The Mystery of Sasassa Valley»), створене під впливом Едгара Аллана По
і Брета Гарта (його улюблених на той момент авторів), було опубліковано в
університетському «Chamber’s Journal». У тому ж році друге оповідання Дойла «Американська історія» (англ. «The American Tale») з’явилося в журналі
«London Society».
Але навчатися Артурові було все важче: за кожну лекцію в університеті
потрібно було платити чималі гроші. Артурові довелося скорочувати вдвічі
кожен з чотирьох років навчання та постійно підробляти. Під час канікул він
наймався до лікарів асистентом-фармакологом розливати мікстури, готувати
і розфасовувати порошки та пігулки. Перша спроба була невдалою - роботодавець скоро від його послуг відмовився та майже нічого не заплатив.
Наступного ж разу Артурові пощастило  -  він успішно спрацювався із доктором Хором у Бірмінгемі. Завдяки цій співпраці Артур отримав неоціненну
практику та фінансову підтримку. Тому аступного року він знову радий був
працювати саме у цього лікаря.

Та все ж, коли Артурові на третьому році навчання його товариш запропонував зайняти місце судового хірурга на китобійному судні
«Надія», він не вагаючись відразу погодився та вирушив до Гренландії.
На щастя, Артурові не довелося
застосовувати свої медичні знання під
час цього плавання. Зате разом з усім
екіпажем «Надії», під командуванням
капітана Джона Грея, він брав участь в
лові китів, спритно орудував гарпуном,
піддаючи себе небезпеці пліч-о-пліч з
іншими мисливцями.
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Конан Дойл серед екіпажу «Надії»

Перші кроки на кораблі стали
для Артура справжнім випробуванням.
Майже відразу члени команди вирішили перевірити на міцність молодого
«салагу»-лікаря: сталася бійка, у результаті якої Артур виявив такі бійцівські
здібності, що його стали поважати та прийняли у чоловіче товариство - тут
дуже допомогли спортивні заняття Артура та знання прийомів боксу.
Сам процес полювання на китів спершу неприємно вразив його своєю
звірячою жорстокістю, але, водночас, Артур отримав неоціненний досвід дорослого життя, відчув, що таке працювати у команді, переживати численні
пригоди. Члени екіпажу стали йому вірними друзями, а капітан, побачивши,
що корабельний лікар працює разом із іншими мисливцями, подвоїв йому
оплату. Дойл пізніше згадував, що на борт піднявся великим незграбним
юнаком, а зійшов по трапу з корабля сильним чоловіком. «Я став дорослим
чоловіком на 80 градусах північної широти», - сказав Артур матері після повернення.

А ще під час плавання він заробив непогані гроші - 50 фунтів.
Враження від цієї арктичної подорожі лягли пізніше в основу оповідання
Артура Конана Дойла «Капітан «Полярної зірки» (англ. «Captain of the PoleStar»).
Два роки по тому він здійснив аналогічний вояж на борту пароплава
«Маюмба» (англ. Mayumba), що курсував між Ліверпулем і західним узбережжям Африки. Сама Африка стала для Дойла повною протилежністю
Арктики і одним з найяскравіших вражень. Він побачив на власні очі усі ці
фантастичні краєвиди, екзотичних тварин, птахів та плазунів, про яких йому
доводилося лише читати у книжках, познайомився із життям аборигенів.
Ці надзвичайно сильні враження у подальшому стали основою пригод
професора Челленджера з книги Артура Конана Дойла «Загублений світ».
Пригоди молодого лікаря
У 1881 році Артур Конан Дойл отримав університетський диплом і
ступінь бакалавра медицини та вирішив зайнятися лікарською практикою.
Здавалося, що усі шляхи для нього відкриті: він сміливий та сильний молодий чоловік, володіє солідною професією і прагне приносити користь
суспільству та своїй родині.
Він перебрався у Плімут в січні 1882 року, де почав працювати лікарем
спільно зі своїм однокурсником Каллінгуортом (з ним Артур познайомився
на останніх курсах навчання в Единбурзі). Та щось не склалося - скоро між
колишніми приятелями виникли розбіжності і вони посварилися.
Тоді у липні 1882 року Артур Конан Дойл переїхав у Портсмут, до приморського містечка Саутсі, де відкрив свою першу власну практику в скромному будинку за 40 фунтів річних. Пройде майже три роки, поки ця практика стане приносити дохід. Але молодий лікар Дойл був сповнений надій та
приємних очікувань.
Ці перші роки лікарської практики описані в книзі Дойла «Листи
Старка Мунро» («The Stark Munro Letters»). Окрім розповіді про життя, тут
представлені цікаві роздуми автора про релігію та його прогнози на майбутнє.
Одним з таких прогнозів була ідея побудови об’єднаної Європи.

11

У книзі йшлося також про можливість перемоги над хворобами шляхом їх профілактики. Багато з цих думок дійсно мали рацію.
Та спочатку в Портсмуті справи йшли кволо. У цьому місті Артур не
мав ані друзів, ані родичів, ані зв’язків. Пацієнтів майже не було, тож не було
і грошей. Дойл навіть не міг дозволити собі найняти служницю, тож йому,
джентльменові, приходилося вечорами потайки від сусідів самому готувати
собі скромні вечері та власноруч прибиратися у будинку.
Його першим пацієнтом став нетверезий моряк, який вирішив побити дружину
під вікнами будинку лікаря Артура Дойла.
Ця бійка привернула увагу останнього, і
моряк сам отримав міцного стусана від лицарськи налаштованого Дойла, який не міг
припустити, щоб у його присутності обра12
жали жінку. Наступного дня недолугий морячок сам звернувся до пана лікаря за допомогою. Усе завершилося миром, але цей
візит став одним з рідкісних випадків звернення клієнтів до Артура.
Молодий лікар Артур Конан Дойл

Просити допомоги у багатих родичів
Артур не міг і не збирався. Його заможні дядьки, Річард, Генрі та Джеймс,
які були до нього колись так прихильні, що навіть оплатили його навчання,
тепер ставилися до нього дуже прохолодно.
Адже сам молодий Дойл сильно образив їх, коли відмовився від щирої
пропозиції столичних родичів знайти йому місце лікаря у Лондоні. Дядьки
готові були залучити увесь свій вплив та зв’язки аби влаштувати улюбленого
племінника якнайкраще, але ставили одну умову - він мав бути католицьким
лікарем.
Зовсім неочікувано Артур із запалом відмовився від цієї пропозиції,

можливо більш гарячкувато, ніж це було доречно. «Ви самі б вважали мене
останнім негідником, погодься я, будучи агностиком, лікувати пацієнтів і
не розділяти з ними їх переконань!», - заявив їм Артур. Його можна було
зрозуміти - спогади про жорстке виховання у школі єзуїтів, вивчення медицини в одному з найпрогресивніших тоді університетів Європи, уважне
читання робіт Чарльза Дарвіна і його послідовників - все це вплинуло на
світогляд Артура Конана Дойла і він у 22 роки майже перестав вважати себе
віруючим. Але для старших родичів повною несподіванкою стала і сама різка
відмова племінника, і нові переконання Артура, а його завзятий тон був просто неприпустимим. Годі й казати, що поважні джентльмени були ображені і
у релігійних почуттях, і у своїх найкращих намірах.
Не могла посприяти Артурові й мати - вона сама потребувала
матеріальної допомоги, адже продовжувала доглядати молодших дітей та
хворого чоловіка.
Щоб якось допомогти їй, Артур запросив до себе пожити свого молод- 13
шого брата Іннеса, який на певний час розвіяв сірі будні лікаря-початківця.
Артурові стало дещо веселіше у товаристві брата, який мешкав у Портсмуті
від серпня 1882 року до 1885 року. Але згодом Іннес поїхав вчитися до закритої
школи у Йоркширі.
Час непомітно летів, життя Артура Конана Дойла у Портсмуті почало
налагоджуватися. У вільний час Артур знайомився із цікавими людьми, займався спортом, відвідував мистецькі заходи і поступово входив до місцевого
світського товариства. Дещо змінилося й у особистому житті. У Портсмуті
він почав зустрічатися із Елмою Уелден, на якій навіть обіцяв одружитися,
якщо буде заробляти 2 фунти на тиждень. Але у 1882 році, після багаторазових сварок, вони розійшлися - дівчина поїхала до Швейцарії.
Оскільки пацієнти турбували молодого лікаря не часто, вільний час
Артур Конан Дойл приділяв своєму покликові - літературі. Він написав
оповідання: «Першоквітневий жарт» («Bones. The April Fool of Harvey’s Sluice»),
«Блуменсдайкський яр» («The Gully of Bluemansdyke»), «Вбивця, мій приятель»
(«My Friend the Murderer»), які опублікував в журналі «London Society» у тому
ж 1882 році.

Той визначний факт, що за публікації оповідань автор отримав напрочуд гарний гонорар - 3 фунти (лікарською практикою він заробляв менше),
підштовхнуло Дойла продовжувати літературну діяльність.
Оскільки перші публікації принесли йому деяку популярність і непогані
кошти, протягом кількох років лікар Дойл розривався між літературою та медициною. Література все частіше здавалася йому більш надійною й дохідною
справою.
У січні 1884 року журнал «Cornhill» опублікував його новий твір
«Повідомлення Хебекука Джефсона».
Кохання, Одруження та література.
У тому ж році Артур познайомився з майбутньою дружиною.
Якось у березні доктор Пайк, сусід та друг Дойла, звернувся до Арту14 ра за допомогою: він просив терміново оглянути важко хворого пацієнта та
підтвердити чи спростувати встановлений раніше діагноз.
Пацієнтом був молодий Джон, син
вдови Емілі Хоукінс, яка разом із дочкою Луїзою привезла хворого з Глостершира із сподіванням, що хлопця зможуть врятувати досвідчені лікарі.
На жаль, діагноз підтвердився:
у бідолашного юнака виявився церебральний менінгіт - випадок був
безнадійним. Його мати і сестра були
у відчаї, вони навіть не могли знайти у
місті помешкання, щоб зупинитися на
ніч - ніхто з містян не хотів приймати
хворого постояльця.
Луїза Хоукінс, перша дружина
Артура Конана Дойла

Дойл, із співчуття до бідолашної родини, запропонував їм зайняти
кілька кімнат в його будинку і сам взявся доглядати хворого. Але пройшло
лише кілька днів і нещасний хлопець помер. Смерть пацієнта, для якого Артур робив все, що міг, дуже вразила Дойла.
Лише тиха подяка у великих сумних очах Луїзи Хоукінс трохи втішала
молодого лікаря. Дуже мила, худенька і тендітна 27-річна дівчина з напрочуд
спокійною та лагідною вдачею пробуджувала в ньому лицарське бажання захистити її, опікуватися нею та її родиною. Адже він був сильним, а вона - безпорадною. Лицарські наміри стали основою тих почуттів, що виникли між
ним та Луїзою («Туї», як він стане її називати).
До того ж одруженому лікареві у провінційному суспільстві було б набагато легше завоювати довіру пацієнтів, справити солідне враження. Артурові
давно пора було одружитися, адже завдяки вікторіанському суворому вихованню і твердим моральним принципам, він, від природи темпераментний
та повний життєвих сил, міг собі дозволити у жіночому товаристві хіба що 15
галантне спілкування.
Коли Артур представив свою наречену матусі, Мері Дойл тепло схвалила вибір сина, адже Луїза була справжньою леді.
У травні 1885 року Артур та Луїла одружилися. Його дохід на той момент складав приблизно 300 фунтів, а її - 100 фунтів на рік. Після одруження
Артур дещо заспокоївся, відчув себе головою родини, солідним чоловіком.
Тепер він мав близьку людину, яка розділяла з ним усі його думки та прагнення, була для нього помічницею, створювала затишок в їх оселі. Артур почав ще активніше поєднувати лікарську практику і письменництво.
Вже тоді в ньому прокинувся громадський діяч: Дойл часто писав у
газети листи, статті та памфлети, дискутуючи про цінність американських
медичних дипломів, користь вакцинації, тощо. Він надсилав до спеціальних
видань численні статті, присвячені серйозним проблемам медичної освіти та
лікарської практики. Сам Дойл не стільки прагнув стати відомим лікарем чи
вченим, але бажав допомогти населенню, пролити світло знань у душі людей.
Це підштовхувало Артура вивчати різні напрямки медицини та навіть
добровільно виступати у ролі піддослідного: він кілька разів тестував ліки,
які не були ще занесені до Британської Фармакологічної Енциклопедії.

Сповнений енергії, Дойл у той же час друкувався в журналі «Корнхілл».
Один за одним виходили його оповідання: «Пробіл в житті Джона Хексфорда» («John Huxford’s Hiatus»), «Кільце Тота» («The Ring of Thoth»).
Та Дойл прагнув чогось більшого - він мріяв написати серйозну книгу,
яку б помітили солідні критики та схвалили читачіі.
Саме з такими сподіваннями він створив соціально-побутовий роман «Торговий дім Гердлстон» («The Firm of Girdlestone: a romance of the
unromantic»). Але ця книга не зацікавила видавців. Роман вважали надто
нудним та затягнутим - нарешті з цим змирився і сам автор.
На початку 1887 року в житті Артура сталася цікава подія, яка згодом
вплинула значною мірою на його світогляд. Разом зі своїм другом Боллом з
Портсмута, Артур Конан Дойл вперше відвідав спіритичний сеанс.
Захоплення «спіритизмом», цією містико-ідеалістичною течією,
послідовники якої вірять у існування потойбічного світу душ померлих та
16 у можливість спілкування із ними за участю медіумів - містично чутливих осіб, які здатні отримувати «послання» з потойбіччя, дійсно мало шалену
популярність у вікторанські часи.
У значній мірі це було зумовлене тим,
що суспільство наприкінці XIX - початку
XX століть переживало складні часи: була
висока смертність населення, зокрема, серед немовлят та дітей через неправильний
догляд, а також через забобони, війни, голод, хвороби, епідемії грипу, тощо.
Люди, які втратили близьких, хотіли
вірити, що душі їх родичів пішли не надто далеко і мають хоч маленький зв’язок із
світом живих.
Спіритичний сеанс, так зване «столовертіння»

Не зважаючи на панування християнських переконань, у той же час
стали популярними різні філософські та релігійні течії, спрямовані на
дослідження таємничого нематеріального світу і надприродних можливостей людини. Їх адепти намагалися довести свою правоту, виступаючи з публічними лекціями, намагаючись продемонструвати публіці докази
існування містичних сил. Брати участь у таких сеансах було ще й модно: і
прості люди, і заможні леді та джентльмени зі світського товариства не вбачали нічого поганого у тому, щоб відвідувати спіритичні сеанси, які влаштовували різноманітні салони і товариства однодумців.
Під час того загадкового спіритичного сеансу, який відвідав Артур
Конан Дойл, літній медіум, перебуваючи у трансі, порекомендував йому не
читати книгу «Комедіографи реставрації», над придбанням якої Дойл саме
розмірковував. Артур бачив цю людину вперше у житті. Чи то була омана,
чи простий збіг - важко судити, але ця подія настільки вразила Дойла та залишила у його душі такий помітний слід, що згодом спіритизм та суміжні 17
області знань захопили повністю його увагу та стали предметом ретельного
вивчення та дослідження.
У березні 1886 року Артур Конан Дойл почав писати знаковий роман, який згодом привів його до популярності. Спочатку він називався «Заплутаний клубок» («A Tangled Skein»), а потім - «Етюд у багряних тонах».
Це був перший твір, у якому головним героєм виступив детектив Шерлок
Холмс. Та роман оцінили не відразу - твір був виданий майже через два роки.
Але письменник не впадав у відчай і продовжував працювати над
іншими творами. Вже у лютому 1889 року у видавництві «Лонгман» вийшли
його «Пригоди Міка Кларка» («Micah Clarke»).
Варто згадати, що Артура завжди вабили історичні романи. Його улюбленими авторами були: Мередіт, Стівенсон і, звичайно ж, сер Вальтер Скотт.
Саме під їх впливом Дойл написав цілий ряд прекрасних творів на історичну
тематику.
Працюючи у 1889 році над «Білим загоном» («The White Company»),
Дойл несподівано отримав запрошення на обід від американського

редактора журналу «Ліппінкотс» для обговорення написання ще одного
оповідання про Шерлока Холмса. Артур зустрівся з ним, а також познайомився із Оскаром Уайльдом. У результаті цієї зустрічі в 1890 році у американських та англійських виданнях журналу з’явився «Знак чотирьох»
(«The Sign of Four»).
На той час у Артура Конана Дойла вже був справжній літературний
успіх, його медична практика процвітала, а гармонійне життя його сімейства
стало ще більш радісним, адже у грудні 1889 року народилася дочка Мері, а
згодом з’явився й син Кінгслі.
1890 рік також був для Дойла плідним, хоча й почався із сумної звістки
про смерть його сестри Аннет. До середини цього року Артур Конан Дойл
встиг завершити прекрасний «лицарський» роман «Білий загін» («The White
Company»), який Джеймс Пейн опублікував на сторінках журналу «Корнхілл»
та оголосив кращим історичним романом з часів «Айвенго» сера Вальтера
18 Скотта.
Для Дойла це було справжнім
визнанням його таланту.
До кінця цього ж року сталася ще
одна зміна у житті Дойлів: під впливом німецького мікробіолога Роберта
Коха Дойл вирішив спеціалізуватися
у офтальмології, щоб надалі влаштуватися на роботу в Лондоні. Він
полишив свою лікарську практику в Портсмуті та переїхав разом із
Луїзою на навчання до Відня. Під час
цієї поїздки їх дочка Мері гостювала у
бабусі.
Однак, зіткнувшися із складнощами вивчення фахової німецької
мови, Дойл відмовився від задуму.
Портрет Артура Конана Дойла

Хоча він вважав, що даремно витратив час у Відні, та цей період пройшов не безплідно: під час навчання він написав книгу «Відкриття Рафлза
Хоу» («The Doings of Raffles Haw»), на думку автора «не надто значну річ..».
Навесні цього ж року подружжя Дойлів відвідало Париж і спішно повернулося до Лондона, де Артур
відкрив нову лікарську практику на вулиці Upper Wimpole.
Конкуренція тут була
значною, справи у столиці
йшли кволо, пацієнти майже не
турбували, вільного часу було
забагато.
Артур написав кілька коротких оповідань про Шерлока
Холмса для журналу «Стренд»,
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а його друг та художник Сідні
Педжет (Sidney Paget) створив
довершений візуальний образ
Холмса.
							
Шерлок Холмс та доктор Уотсон ілюстрація Сідні Педжета

Непросте рішення покинути професію лікаря та повністю зосередитися на літературній творчості було прийнято Артуром Конаном Дойлем під
впливом... грипу. Лежачи у гарячці, він раптом відчув надзвичайну ясність
свідомості. «З дикою радістю я вирішив «спалити за собою усі мости» і покладатися відтепер тільки на свої письменницькі сили...», - згадував цей момент письменник. Цікаво, що його дружина Луїза, яка була поруч та доглядала хворого чоловіка, у ту мить сприйняла заяву Артура, як марення.
Однак у 1891 році Дойл остаточно вирішив зробити літературу своєю
основною професією.

Пригоди Шерлока Холмса та доктора Дойла
Сама ідея створити детективний роман спала на думку Артурові, коли
він перечитував твори свого улюбленого письменника Едгара Аллана По,
адже саме цей автор не лише вперше вжив термін «детектив», але і зробив
свого сищика Дюпена головним героєм твору.
Дойл набагато перевершив По, адже сучасники Артура дуже скоро
почали сприймати літературного детектива Шерлока Холмса, як реально
існуючу людину. Це сприйняття з часом закріпилося настільки, що персонаж
набув сталих характерних рис, свого стилю та візуалізації завдяки витонченим ілюстраціям Сідні Педжета та численним театральним втіленням та
кінообразам. Холмс навіть отримав реальне місце постійного проживання:
вказана Артуром Конаном Дойлем вигадана адреса Шерлока Холмса на Бейкер стріт стала настільки відомою, що на ім’я Шерлока і сьогодні час від часу
20 надходять листи.
Унікальним персонажа робили привабливі риси, ретельно виписані
автором: надзвичайні кмітливість та спостережливість, непересічна манера
Шерлока висловлювати думки, його тонкий англійський гумор, нестандартне мислення у поєднанні із витонченим стилем та манерами справжнього
джентльмена, а також його щире бажання допомогти слабким і поставити
на місце негідників. Дует Холмса та доктора Уотсона також виявився напрочуд успішним - обидва персонажі, являючи собою ідеальне психологічне
поєднання, прекрасно доповнювали один одного, створювали навколо себе
живу та яскраву атмосферу пригод та справжньої дружби.
Холмс вперше почав використовувати у розслідуваннях злочинів
спеціальні прийоми, зокрема, ті ж самі методи, за якими професор Джозеф
Белл виявляв хвороби та ставив діагнози пацієнтам. Від того часу «дедуктивний метод» був у всіх на слуху та став завойовувати своїх прихильників.
Шерлок Холмс є найпопулярнішим літературним образом приватного
детектива, який невпинно використовують у кінематографі, мультиплікації
та, навіть, у комп’ютерних іграх.

Кадр з мультфільму
«Шерлок Холмс та доктор Уотсон»,
2005 рік

Однак першу книгу, у якій
діяв Шерлок Холмс, «Етюд у багряних тонах», спіткала доля
безлічі ранніх оповідань Дойла вона кілька разів поверталася від
редакторів з відмовою.
Спершу Дойл надіслав її до
редакції «Корнхілл» Джеймсеві
Пейну. Той дуже схвально висловився про книгу, але відмовився
публікувати, адже, на його дум-

ку, вона заслуговувала окремого видання.
Почалися поневіряння автора, який щосили намагався познайомити
читачів зі своїм новим творінням.

Дойл відправив рукопис Ерроусміту до Брістоля. Чекаючи на відповідь,
він навіть встиг взяти участь у політичних дебатах, під час яких вперше
успішно виступив перед величезною аудиторією. Політичні пристрасті
вщухли, а у липні прийшла негативна рецензія на твір.
Тоді Артур направив свій рукопис Фреду Уорні і К0. Але роман їх
не зацікавив. Далі були панове Уорд, Локкі і К0. Ці видавці погодилися
опублікувати твір, але поставили низку неприємних умов: роман вийде не
раніше наступного року, гонорар за нього складе 25 фунтів, до того ж автор
має передати видавництву всі права на твір. Дойл неохоче погодився, адже
він прагнув довести книгу до читачів.
Нарешті, у 1887 році, роман опублікували у «Beeton’s Christmas Annual»
(«Різдвяний щотижневик Бітона») під назвою «Етюд у багряних тонах» («A
Study in Scarlet»), який познайомив читачів з Шерлоком Холмсом та доктором Уотсоном. Дуже скоро вони стали знаменитим на весь світ дуетом.
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Цікаво, що прототипами Уотсона вважаються відразу дві особи - майор
Вуд та справжній доктор Уотсон, сусід та друг Дойла.
Окремим виданням роман вийшов
у 1888 році. Цікаво, що це видання було
оформлене малюнками батька Артура Чарльза Дойла. Старший Дойл дуже старався, але його бачення Холмса було дещо
дивним, не відповідало літературному зображенню Шерлока. Ілюстрації здавалися
дещо дитячими та трохи комічними. Крім
того, знайомі Дойлів помічали на цих малюнках надзвичайну схожість Холмса із самим Чарльзом. Батько Артура мав тонке почуття гумору.
Ілюстрація Чарльза Дойла до книги
«Етюд у багряних тонах»
(Шерлок Холмс, чоловік з борідкою та вусами,
стоїть посередині між Уотсоном та Лестрейдом)

Артур Конан Дойл, щоб не ображати
батька критикою, просто більше не просив його оформлювати наступні видання, а звернувся з проханням ілюструвати свої твори до друга - відомого
художника Сідні Педжета.
Сідні, прекрасний ілюстратор, майстр книжкової чорно-білої графіки,
постійно радився з Артуром щодо зовнішності героїв його книг, їх одягу,
виразів обличчя, манер та елементів навколишньої обстановки. Дойл надавав йому поради та розповідав про своє бачення персонажів. Результатом цієї
ретельної спільної роботи Артур був надзвичайно задоволений, а читачі отримали чітке уявлення про героїв його романів та оповідань. Створені Сідні
образи Холмса та доктора Уотсона стійко закріпилися у свідомості людей з того часу героїв Дойла більшість сприймала саме через призму малюнків
Педжета, визнаного найкращим ілюстратором творів Дойла.
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Шерлок Холмс та доктор Уотсон - ілюстрація Сідні Педжета
Тим часом друга поява Холмса у «Знаку чотирьох» була із захопленням
зустрінута читачами й породила цілий «бум» детективного роману.
У Лондоні тоді нещодавно відкрився новий журнал «Стренд». Його редактори замовили Артурові 6 оповідань про пригоди Холмса (вони з’явилися
між липнем і груднем 1891 року) і не помилилися. Тираж журналу зріс від
300 тисяч примірників до півмільйона. Видавці відразу розгледіли надзвичайний потенціал автора та перспективність публікацій творів про пригоди
Шерлока Холмса та доктора Уотсона.
Журнал «Стренд» розкуповували миттєво. З самого ранку в день виходу чергового номеру біля будівлі редакції скупчувалися величезні черги.
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Шерлок Холмс збирає докази та обстежує місцевість - ілюстрація Сідні Педжета

За спогадами сучасників, на паромі, що перетинав Ла-Манш, англійців
тепер можна було впізнавати за наявністю журналів «Стренд» - усі люди захоплено читали продовження детективних пригод Холмса. Вбачаючи у творах Артура Конана Дойла просто «золоту жилу», редактор замовив йому ще
6 оповідань про Шерлока, але Артур відмовився.
Його думки були зайняті іншим - він писав історичний роман.
Щоб залишитися у спокої, Дойл через свого агента забажав від редактора «Стренд» значний гонорар - 50 фунтів за кожне оповідання.
Він був впевнений у відмові, адже і сам розумів, що це зависока ціна. На його
подив, редактор журналу миттєво погодився. Тож Артурові знов довелося
писати про Шерлока Холмса.
Та попри нечуваний успіх пригод приватного детектива та величезний
натовп його шанувальників, Дойл протягом усього життя вважав саме жанр
історичного роману найважливішим у своїй літературній творчості.
Романи «Білий загін» (романтична епопея з часів середньовічної
Англії XIV століття), «Сер Найджел» (історичний сіквел «Білого загону»),

«Тінь великої людини» (про життя Наполеона) він вважав справжнім своїм
літературним досягненням.
А ось грандіозний
успіх лаконічних історій
та романів про Холмса був
для нього лише справою
ремісника. Дойл вважав, що
ці популярні «не серйозні»
історії згодом забудуться і
щиро дивувався, що люди
досі продовжують ними захоплюватися.
У той же час, його
історичні романи хоч і виз- 25
навалися цікавими, але
не сприймалися критиками, як щось грандіозне.
Найдоброзичливіші з них,
при усій їх повазі до автора,
дивувалися: невже Конан Дойл дійсно вважає себе історичним романістом?
Ті ж, хто прискіпливо оцінювали творчість Дойла, висловлювали думки
про те, що його історичні романи дещо наївні та ідеалізовані, а порівняння
їх з творами сера Вальтера Скотта викликали у цих критиків скептичну
посмішку.
Але тепер, коли до Артура прийшов справжній успіх, він вже не
настільки залежав від чужих думок. Усі його твори викликали зацікавленість
читачів: книги швидко продавалися, статті та оповідання у газетах і часописах ставали предметом палких обговорень у світських салонах та чоловічих
клубах.
За іронією долі, тепер лише Шерлок Холмс, який приніс своєму авторові
славу, багатство й повагу, заважав Артурові зростати та розвиватися, як
письменникові.

«Він відриває мене від набагато важливіших справ, я
маю намір з ним покінчити», скаржився Дойл матері.
Його мати, пристрасна
прихильниця Холмса, благала
сина: «Ти не маєш права його
знищити. Ти не можеш! Ти не
повинен!».
Редакція «Стренд» теж
жадала нових оповідань.
Ілюстрація Сідні Педжета
до роману «Собака Баскервілей»
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Необхідність постійно повертатися до написання детективних історій та відволікатися
від інших проектів дратувала
Артура. Він вдруге відмовив
«Стренд», але все ж попросив тисячу фунтів за дюжину
оповідань - нечуваний на ті часи гонорар.
Умови були відразу прийняті - Артур знову сів писати про Холмса.
Але у серпні 1893 року сталося кілька сумних подій, що багато чого
змінили у житті, творчості та світогляді Артура Конана Дойла.
Луїза стала кашляти і скаржитися на болі в грудях. Дойл запросив знайомого лікаря оглянути дружину, і той встановив страшний діагноз - туберкульоз, причому, так званий, галопуючий. Це означало, що їй залишилося
жити не більше 3-4 місяців. Звістка була просто нищівна, Дойл мучився від
думки: як же він, лікар, не розпізнав ознаки хвороби набагато раніше?

Колись він не зміг врятувати брата Луїзи, а тепер треба було рятувати
саму Луїзу, його милу Туї. Це страшне усвідомлення
провини та власної лікарської неуважності
підштовхнуло пристрасне бажання Артура врятувати дружину від неминучої смерті. Він полишив
усі справи і терміново повіз Луїзу до найкращого
легеневого санаторію у швейцарському Давосі. Він
постійно був із нею, залучив до нагляду за хворою
найкраших лікарів.
І сталося диво!
Завдяки правильному догляду і колосальним коштам, які він витрачав на її лікування, стан
Луїзи покращився і вона прожила ще 13 років.
										
										 Портрет Луїзи Дойл
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Але стосунки подружжя кардинально змінилися.
Тепер дружина вимушена була майже постійно перебувати у лікувальних
закладах подалі від похмурого дощового Лондону, а сам Артур не міг просто сидіти поруч із нею. Йому, сповненому життєвих сил, енергії та творчих задумів, необхідно було працювати та бути у вирі лондонського столичного життя, продовжувати писати, щоб критики та читачі не забули його.
Тепер щороку багато коштів йшло на продовження лікування Луїзи та
стримування її хвороби. Коли стан дружини дещо стабілізувався та покращився, Артур повернувся до Лондона. Він час від часу відвідував Луїзу, але ці
візити поступово ставали дедалі все більш короткими та рідкими.
Почуття провини, пахощі мікстур та ліків, сумна посмішка покірливої
Туї, яка мужньо і без жодних нарікань зносила усі важкі медичні процедури
- усе це страшенно пригнічувало Артура, було справжньою моральною мукою.
У той же час у столиці він обертався у світському колі серед аристократів,
видавців, письменників, митців, політиків та правозахисників - усі ці люди
хотіли бачити славетного автора «Шерлокіани» веселим та енергійним.

Але з хворобою дружини співпала ще одна сумна звістка - про смерть
батька, Чарльза Дойла, у приватному відділенні Королівської лікарні
для божевільних. Нещасний пішов з життя на самоті, а не так, як личить
джентльменові - у власному ліжку, в оточенні люблячої турботливої родини.
Коли Артур Конан Дойл поїхав туди, щоб, на прохання матері, забрати
речі батька, то серед них він знайшов щоденник Чарльза, який той, як виявилося, вів майже усе життя, аж до самого останнього часу.
Це був щоденник із
записами та прекрасними
малюнками Чарльза, які
потрясли Артура Конана
Дойла до глибини душі.
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Автопортрет
Чарльза Дойла із щоденника.
Напис на малюнку:
«Ось, де вдома звикла
сидіти киця.
Спостерігай за її уважним поглядом, дружнім,
але сумним...»

Довгі роки Артур вважав батька недолугим мрійником, а потім ще й
алкоголиком та божевільним. Адже мати була переконана, що у її чоловіка
через потяг до пляшки розвинулася шизофренія: він нібито став чути «голоси». У цьому ж вона переконала і сина, тому Артур колись схвалив направлення батька до божевільні і не часто згадував про нього, піклуючись про
свою репутацію відомого та шанованого письменника.
Однак він все ж любив батька і вважав його талановитим художником.
Артур іноді відвідував його у лікарні, але, як виявилося, мало його знав.
У щоденнику Артур побачив зовсім іншу людину - витончену, освічену,
з гарним почуттям гумору, здатну влучно оцінювати події, мислити гостро та
критично. Жодна з прочитаних досі книг не вразила так Артура, як ці записи
батька.

Нерішучий, тихий, маючий потяг до спиртного, але
при цьому абсолютно свідомий,
з ясним розумом і гострою
спостережливістю, Чарльз у
своїх записах гірко нарікав: що
ж це за гуманне суспільство,
яке готове просто відштовхнути
«незручну», дещо дивну людину й кинути її за край життя, що
ж це за досвідчені лікарі, які не
здатні чи не бажають відрізнити
алкоголізм від шизофренії? Що
ж це за родичі, які прагнуть
лише скоріше позбутися від заблукалого члена родини...
Гумористичний автопортрет
Чарльза Дойла - цікавий
спосіб застосування бороди.

На одній із сторінок щоденника Дойл серед малюнків Чарльза, з подивом виявив звернення батька до... нього, Артура. Чарльз звертався до улюбленого сина, волаючи до його освіченості та медичних знань.
Він сумно жартував, що тільки ірландське почуття гумору могло приписати йому божевільний діагноз лише тому, що він «чує голоси». Чарльз
писав, що хотів би відкрити синові одну «велику таємницю»: на своєму
досвіді він дізнався, що душа продовжує жити і після смерті - йому, нібито,
вдалося увійти в контакт зі своїми померлими батьками, які й повідомили
про це синові. Чарльз закликав Артура «досліджувати цю заповідану область
людської свідомості», щоб «містично чуйних людей відтепер не вважали
невиліковними шизофрениками».
Невже це писав його батько?! Читаючи цей дивний заповіт, Артур
відчував сильний докір сумління та надзвичайне хвилювання.
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Ще у Портсмуті він зацікавився спіритизмом. Однак тоді він не дозволив собі захопитися ним, оскільки побоювався, що потяг до містики є проявом спадкової шизофренії.
Малюнок Чарльза Дойла
«Нічний політ»
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Але
щоденник
Чарльза став осяянням - менше за
все Артур очікував отримати відповідь на хвилюючі питання буття від рідного батька, якого він, виявляється,
так мало знав у житті, і у
якого не встиг попросити
пробачення за роки забуття,
байдужості та зневаги.
Хвороба дружини, смерть
батька і читання цього щоденника викликали в душі Артура
жорстоку боротьбу почуттів.
Якщо провину перед дружиною, яка взагалі-то ніколи йому
не докоряла, Дойл міг залагодити надзвичайною турботою
про неї, то виправити провину
перед батьком було набагато
складніше. Тоді Артур Конан Дойл з тою ж пристрастю, з якою він брався
за усі справи, виконуючи батьків заповіт, занурився у вивчення спіритичної
літератури.
Деякі біографи Артура Конана Дойла вважають, що саме у цей дуже
складний та сумний період життя, коли письменник був пригнічений

подвійним важким почуттям, його злість на самого себе трансформувалася у
бажання покінчити із своїм нав’язливим «alter ego» - Шерлоком Холмсом. Це
вельми закономірний з точки зору психології порив: тим самим письменник
волів символічно підвести риску під своїм попереднім безтурботним життям, полишити усе, що він вважав пустим та несерйозним, розпочати дійсно
корисну працю, намагаючися щось змінити у собі самому.
Артур більше не читав листів від шанувальників «Шерлокіани», які
часто були адресовані Холмсу. Раніше це було улюбленою розвагою його
родини - усі збиралися разом та вечорами читали численні звернення «до
Шерлока Холмса». Тепер ці листи дратували його - не розкриваючи, він кидав їх куди доведеться: у камін чи сміття. Слава письменника тепер вбачалася йому пустою та примарною - аналізуючи свої досягнення, Дойл лише
пересвідчувався, що для усіх він є популярним «писакою» дешевих детективних байок. Кого цікавило те, що вже
кілька років він працює над серйозни31
ми історичними романами?
Тим часом у Лондоні натовп
прихильників «Шерлокіани» лютував
від обурення - у 
журналі «Стренд»
з’явилося оповідання «Остання справа Холмса». Непереможний, такий
розсудливий та харизматичний детектив загинув у двобої з професором Моріарті над Рейхенбахським
водоспадом, яким Дойл нещодавно із
сумом милувався у Швейцарії, коли
провідував дружину.
Рейхенбахський водоспад місце загибелі Шерлока Холмса ілюстрація Сідні Педжета

Деякі особливо радикально налаштовані читачі прив’язали до своїх
капелюхів чорні траурні стрічки, а редакцію журналу безперервно атакували
листами і навіть погрозами.
У певному сенсі вбивство Холмса психологічно дещо полегшило душевний стан Дойла, немов разом із Холмсом у прірву звалилася якась частка
його проблем. Один з критиків не без гіркої проникливості зауважив, що
після вбивства Холмса сам Артур Конан Дойл вже ніколи не був таким, як
раніше. Навіть після того, як знову повернув Шерлока Холмса до життя та
продовжив написання його пригод.
Таємничий світ Джин Леккі
Доля підготувала Артурові ще одне моральне випробування.
15 березня 1897 року 37-річний Дойл в бу32 динку своєї матері зустрів 24-річну Джин Леккі,
дочку багатих шотландців зі стародавнього роду,
який своїм корінням походив від знаменитого
Роб Рою. Величезні зелені очі, хвиля темно-русявих кучерів, що виблискували золотом, тонка
ніжна шия - Джин була дійсно красунею. Вона
вчилася співу в Дрездені і володіла чудовим меццо-сопрано, була відмінною наїзницею і спортсменкою.
Артур та Джин відчули симпатію один до
одного. Вона була енергійною, талановитою,
високоосвіченою, начитаною, закоханою у спорт,
швидкість та пригоди.
										

Портрет Джин Леккі

А ще вона була сильною, розсудливою та терплячою. До того ж - який
збіг обставин - Джин також цікавилася «спіритизмом».

Артур скоро дійсно захопився нею, але ситуація була безнадійною і
тому особливо важкою для обох - конфлікт між обов’язком і новим почуттям
з мучив душу Дойла. Він не мав права навіть помислити про розлучення з
дружиною-інвалідом, яка була його вірною супутницею стільки років, а тепер повністю залежала від його турботи.
Він також відкидав можливість бути просто коханцем Джин - це було
проти усіх його моральних настанов, проти сумління та вікторіанського виховання.
«Мені здається, ти надаєш занадто багато значення тому, що ваші
відносини можуть носити тільки платонічний характер. Яка різниця, якщо
ти більше все одно не кохаєш дружину?»- одного разу запитав Дойла чоловік
сестри.
У відповідь обурений Дойл прокричав: «Це різниця між невинністю та
провиною!» Він і без того багато у чому собі дорікав.
Артур відверто поговорив із Джин. Це була дуже важка та хвилююча
розмова. Він дав їй ясно зрозуміти, що ніколи не покине Луїзу і за жодних обставин не розлучиться із нею. Він не зможе належати Джин ні в якому сенсі.
«Ні в якому, ти мене розумієш?» - запитав він.
«Так, але, крім тебе, я ніколи ні за кого не вийду!» - послідувала її тверда
відповідь. Джин нічим не докоряла Артурові, не намагалася розлучити його
із Луїзою, щиро співчуваючи хворій. Але вона палко кохала Артура і готова
була чекати на нього.
Вони вирішили, що їм не варто бачитися і з тих пір зустрічалися лише
зрідка у світському товаристві.
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Громадський діяч та правозахисник
Щоб якось позбутися депресії, Артур Конан Дойл заповнював вільний
час різноманітними важливими справами. Того, чим він займався у ті роки,
здається, з надлишком вистачило б на кілька життів.
Одного разу до нього за допомогою звернувся Джордж Едалджі, засуджений до довічної каторги за псування худоби. Молодий чоловік вважав Дойла самим Шерлоком Холмсом й благав врятувати його від судової помилки.
Артур Конан Дойл, провівши власне розслідування справи, зумів успішно
довести його невинність. Потім він зайнявся іншою справою - Оскара Слейтера. Гравець і авантюрист, він був помилково, як показало проведене Дойлом разом із його адвокатом розслідування, звинувачений у вбивстві літньої
леді.
Мимохідь він написав п’єсу про Холмса та любовний роман «Дует»,
34 який критики, правду кажучи, рознесли вщент за сентиментальність.
У той час Артур багато ризикував: здійснював небезпечні альпіністські
експедиції, у товаристві таких же відчайдушних сміливців пустився на пошуки стародавнього монастиря в Єгипетській пустелі, літав на повітряній кулі,
судив боксерські матчі, брав участь у численних громадських проектах.
Артур Конан Дойл мчить на мопеді

		
Артур захопився автоспортом - у
нього з’явилася новісінька спортивна
машина «Уолслі» темно червоного
кольору з червоними шинами. Він ганяв на ній з божевільною швидкістю,
кілька разів перевертався і дивом
уникав загибелі. Їздив він також на
мотоциклі та мопеді.
Артур Конан Дойл брав участь у
виборах до парламенту, але програв

- він підтримував колоніальну політику та обстоював інтереси Британської
імперії, завдяки чому його вважали радикалом. Свій програш на виборах
Артур сприйняв абсолютно спокійно та філософські. Через кілька років сам
лорд Чемберлен умовив Дойла знову взяти участь у виборах, хоча той поклявся більше ніколи не займатися політикою.
Чемберлен знав, як його умовити: Англія перестає бути великою
імперією, її колонії стають могутнішими за неї, необхідно підвищити податки на імпортні товари. Але, погодившись, Дойл знову програв на виборах.
Коли у Південній Африці розпочалася англо-бурська війна, Дойл неодноразово намагався потрапити на фронт. Нарешті це вдалося, і Артур відправився туди у якості хірурга.
Запеклі бойові дії, важкі випробування, порятунок поранених та власна безстрашність 35
на кілька місяців повністю замістили його
особисті проблеми.
Військовий лікар Артур Конан Дойл

Король Едуард VII відзначив величезні заслуги Дойла перед Англією.
Його Величність звів Артура у лицарське
звання і подарував титул сера. Переповнений
патріотизмом, той спершу хотів відмовитися
від цієї честі, адже вважав нескромним отримувати нагороду за служіння
країні. Але мати умовила його прийняти високе звання, зазначивши, що він
на це заслуговує, а до того ж, навряд чи хоче образити королівську родину?
Знайшлися злі язики, які казали, що король надав таку милість Артурові
не за його заслуги перед суспільством, а тому, що король за усе життя прочитав лише одну книгу - оповідання про Шерлока Холмса. Це, зрозуміло, були
лише образливі плітки, які мітили і у королівську родину, і у Дойла, палкого

прихильника старої Англії з її вікторіанськими традиціями.
Інфляція та зростаючі трати на лікування дружини змусили Артура Конана Дойла повернутися до написання пригод Шерлока Холмса та доктора
Уотсона. Його умовою для редактора «Стренд» було - 100 фунтів за 1000 слів.
Видавець, сповнений радісного передчуття, звісно погодився.
Це була сенсація. Ще жодного разу продавці журнальних кіосків не стикалися з такою навалою покупців - їх буквально атакували, щоб роздобути
жаданий номер з першим із дюжини нових оповідань про Холмса «Пригода
в порожньому будинку».
Цікавим є те, що сюжет цього першого оповідання з низки нових пригод Холмса підказала Артурові
Джин Леккі. Вона ж придумала і те,
у який спосіб правдоподібно вос36 кресити Холмса.
Джин згадала про барітсу
- досить модну у вікторіанській
Англії техніку боротьби, якої тоді
для самозахисту навчалися не лише
джентльмени, але й леді. Джин зметикувала, що Холмс міг би застосувати цю техніку під час боротьби із
Моріарті, отримати таким чином
значну перевагу та врятуватися. А
його тривале зникнення мало бути
пояснене черговою хитрістю детектива, який продовжував вистежувати колишніх посіпак Моріарті.
Вінтажний плакат, на якому зображені прийоми барітсу зокрема, фехтування тростиною, яким володіли і леді.

Існує також думка, що сама ЇЇ Величність Королева Великобританії
підказала Артурові ідею із поверненням Холмса. Нібито Артур Конан Дойл
якось отримав від неї листа, у якому, попри усе інше, було зазначено: «Ми
усі також сподіваємося, що містер Шерлок Холмс не загинув, а лише тільки
інсценував свою загибель, а сам, напевно, таємно розслідує якусь справу,
вірно?..» Можна вважати це більш, ніж прозорим натяком авторові продовжувати серію оповідань.
Але раптово настала страшна ніч, якої Артур Конан Дойл
дуже боявся. Стан здоров’я його дружини Луїзи різко погіршився.
Артур був біля неї до самої останньої хвилини. Луїза страшенно боялася смерті - він не відходив від неї, намагався її заспокоїти та підтримати.
Він став розповідати їй про відкриття свого батька, про те, що смерті не
існує, що коли вона піде, то через якийсь час вони зможуть зв’язатися - Дойл
розповідав дружині про спіритичні досліди та переконував, що життя має 37
своє продовження. Луїза слухала його уважно, а він тримав її за руку. Вона
померла у липні 1906 року в родинному маєтку в Норвуді (Лондон).
У вересні 1907 року відбулося весілля Артура Конана Дойла та Джин
Леккі. Пара була у захваті. Джин чекала на свого обранця 10 довгих років. Таку
відданість та терплячість можна пояснити її переконаннями - Джин вірила у
зв’язок душ, тож вона була впевнена, що поєднана із Артуром навічно.
Подружжя купило будинок в Уінделшамі, одному з наймальовничіших
куточків графства Сассекс. Джин облаштувала прекрасний сад, створила
розарій поруч із будинком. З вікна робочого кабінету Артура відкривався
захоплюючий вид на живописні зелені пагорби та долину, що добігала протоки. У Дойлів народилося троє чудових дітей, їх життя виглядало казково.
Родина жила досить заможно, вони могли дозволити собі подорожувати світом, брати участь у різних творчих проектах. Дохід тепер приносили не лише пригоди Шерлока Холмса та доктора Уотсона, але й пригоди інших героїв - професора Челленджера, головного персонажа дуже
успішного науково-фантастичного роману «Загублений світ», а також

славного бригадира Жерара, героя цілої серії його «Подвигів» .
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Артур Конан Дойл разом із Джин та дітьми на борту
морського лайнера «Олімпік» (RMS Olympic) - з тієї ж серії, що й «Титанік».

У театрах йшли вистави за п’єсами Конана Дойла, а кінокомпанії боролися за право екранізувати його твори. Поступово світ визнав його історичні
романи, а сам Артур Конан Дойль став вже не просто відомим письменником, а національним надбанням Англії.
Почуття Артура і Джин були палкими та яскравими. Пара проводила
багато часу разом, вони відправлялися у пригоди, каталися на автомобілі
та велисипедах, підіймалися у гори, щоб скотитися з них на лижах разом.
Джин повністю розділяла погляди чоловіка, була дієвою його сподвижницею у всіх справах, працювала його літературним секретарем, разом із ним
досліджувала спіритизм.
Це ідеальне життя тривало б і далі, та на початку серпня 1914 року стало зрозумілим, що війна з Німеччиною неминуча.

Артур та Джин під час
катання на лижах.

Дойл стоїчно сприйняв це і, будучи справжнім
патріотом, почав створювати загін добровольців з
довколишніх сіл. Він просив
дозволу відправитися знову на фронт, але військове
відомство відповіло рядовому 4-го королівського добровольчого полку серу Артуру
Конану Дойлу (від більш високого звання він, зрозуміло,
відмовився) ввічливою, але
рішучою відмовою.
Артур та Джин під час катання на велосипеді

Перша Світова війна принесла багато
горя родині Дойлів. Спочатку загинув улюблений брат Джин, Малколм Леккі, потім
шурин і двоє племінників Артура Конана
Дойла. Трохи пізніше - старший син Артура,
Кінгслі (від першого шлюбу), та його молодший брат Иннес.
Артур писав матері, що у цей важкий
час його втішає лише те, що від усіх цих улюблених і дорогих людей він отримує очевидні
докази їх посмертного існування.
Віру Артура Конана Дойла у можливість
спілкування з духами померлих активно
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підтримувала Джин - переконана спіритка. Здібності медіума, а також
можливість автоматичного письма (несвідоме написання повідомлень духів
під час трансу) вона виявила у собі незадовго до війни.
І нарешті сталося те, на що Артур Конан Дойл сподівався безліч років.
Під час одного із спіритичних сеансів його дружина зв’язалася з духами спочатку його померлої сестри Аннет, потім - загиблого на війні Малколма.
Їх повідомлення містили деталі, які не могла знати Джин. Для Артура Конана
Дойла це стало яскравим та абсолютно переконливим доказом потойбічного
життя, насамперед тому, що цей доказ був переданий йому коханою дружиною, яку він вважав ідеальною і найчистішою у своїх помислах жінкою. Він
занурився у спіритичні досліди з ще більшим ентузіазмом.
Сер Артур у оточенні фейрі
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Поступово усім, хто був близько знайомий із сером Артуром Конаном
Дойлем, почало здаватися, що знаменитий письменник стає якимось дивним, пише несподівані речі у своїх статтях та нарисах. Прихильники таланту
письменника відчули кардинальну зміну тематики його творів.
Вперше здивування читачів викликала стаття сера Артура Конана
Дойла, розміщена у жовтні 1916 року в журналі, присвяченому окультним
наукам, у якій автор у різких виразах відрікся від католицизму, оголосив про
своє офіційне звернення до «спіритичної релігії», заявивши, що він, нарешті,
отримав «незаперечні докази» своєї правоти. Можливо це були ті самі докази, які він отримав під час згаданого спіритичного сеансу із Джин.
Далі пішли його публічні виступи на цю тему, твори відверто містичного
характеру та численні статті, присвячені цьому неоднозначному вченню.
Оточенню сера Артура дедалі спадало на думку, що під впливом горя за загиблими родичами знаменитий письменник просто... божеволіє.
Але сам Артур Конан Дойл вперше у житті був настільки впенений у собі
та своєму виборі. З ясним розумом та волею, він твердо вирішив, що у нього
є найважливіша місія: полегшити страждання людей, які втратили близьких
та переконати їх у можливості комунікації між живими і тими, хто пішов у
інший світ. Він цікавився усіма загадковими випадками та повідомленнями

у пресі про події містичного характеру, ретельно збирав та аналізував цю
інформацію. Правду кажучи, його висновки були досить обережними, не
дуже переконливими та більш емоційними, ніж науковими - вже тоді вистачало критиків і скептиків. Сьогодні ж його містичні твори здаються ще більш
далекими від поняття «наука», ніж це здавалося на початку XX століття.
Навіть не усі мешканці сучасної Великобританії знають, що знаменитий
автор детективних оповідань про Шерлока Холмса був членом окультного
товариства «Золота зоря», президентом Британської колегії окультних наук,
Лондонського спіритичного товариства, президентом і головою найбільшого
Міжнародного спіритичного конгресу, що проходив у Парижі в 1925 році. Він
написав кілька книг з питань окультизму, зокрема, фундаментальну «Історію
спіритизму».
Для прихильників таланту сера Артура усе виглядало дедалі сумнішим
та незрозумілим. Дехто вважав, що уславлений письменник скочується з висот «логіки та чистого розуму» Холмса до якогось мороку. Знайомі та друзі 41
благали його зупинитися і взятися знову за написання історичних та детективних романів. Не в змозі щось вдіяти, вони спостерігали за тим, як навколо сера Артура складалося зовсім інше коло знайомих: серед них були і
романтики, захоплені ідеями спіритизму, і якісь медіуми, і самопроголошені
вчені з невідомо яких наук. Усі ці однодумці радо спілкувалися у своєму вузькому колі та лише зміцнювали переконання Дойла. Доводи офіційної науки
та численних скептиків він обережно та інтелігентно оминав, звинувативши в упередженому ставленні, а свідоцтва своїх однодумцців вважав цілком
достатніми. Це було зовсім не схоже на колишнього Дойла.
Тому ті, хто знали письменника близько й глибоко поважали його, намагалися просто не помічати дивні зміни його душі, спілкуватися так, як і
раніше, не загострюючи увагу на його переконаннях. Іноді редактори поважних видань, які зазвичай публікували твори сера Артура та високо цінували
внесок Дойла до літературної скарбниці, піклуючись про репутацію письменника, намагалися потихеньку затримати вихід у світ його чергових суперечливих творів, аби вберегти вже немолодого автора від порції нищівної
критики.

Інші знайомі, серед яких було чимало видавців, письменників, вчених, медиків, давніх друзів, поступово почали уникати спілкування з подружжям Дойлів. Сам Артур Конан Дойл з лицарським благородством та
поблажливістю ставився до такого нерозуміння його намірів та переконань.
Він ніколи не йшов проти власної совісті, не звик підлаштовуватися
під суспільну думку. Поставивши собі мету - він йшов до неї, стоїчно зносив образи та глузування
у пресі. Кохання до дружини та дітей, які цілком
підтримували
батька,
щире спілкування із тими
друзями, які не полишили
його - цього було цілком
достатньо, щоб вважати
себе щасливим та продо42
вжувати свою роботу заради істини, якою він її собі
уявляв.
Письменник за роботою

Артур Конан Дойл багато подорожував, виступаючи із лекціями на тему
спіритизму в різних куточках світу: Австралії, Канаді, Південній Африці,
Європі. Лише під час свого туру по Америці він виступав із лекціями 500
разів. Він знав, що лише його знамените ім’я здатне зібрати та об’єднати так
багато людей.
Послухати видатного Артура Конана Дойла збиралося багато
зацікавлених, цілі натовпи, хоча нерідко побувши трохи на його дивних
лекціях, якась частка слухачів, знизуючи плечима, просто йшла геть. Адже
люди все ж таки сподівалися побачити у Дойлі відголосок самого Шерлока
Холмса, почути щось про творчі плани письменника, його дедуктивний метод, історичні та фантастичні романи і геополітичні прогнози Дойла, адже
він часто влучно передбачав важливі події.

Та замість цього до них виходив літній високий чоловік, у якому ледве
впізнавали Артура Конана Дойла, чия атлетична колись постать розповніла.
Він починав розповідати якісь дивні речі. У багатьох це викликало повний
дисонанс із очікуваннями, навіть, обурення.
Артур Конан Дойл прекрасно
розумів, що приносить свою репутацію
поважного автора на жертовник
своїх переконань. Журналісти давно
вже кепкували з нього: «Конан Дойл
збожеволів! Шерлок Холмс втратив свій
ясний аналітичний розум і повірив у
привидів!».
Артур Конан Дойл з дітьми перед
відїздом до Америки, 1922 рік

Сер Артур навіть отримував погрози, а старі друзі благали його хоч трохи приховувати свій впертий спіритизм
та хоча б частково повернутися до
традиційної літератури, яка приносила
б автору гонорари.
Замість того, він сам оплачував публікації своїх суперечливих праць,
які виходили лише у відповідних виданнях, адже їх уникали розміщувати на
своїх сторінках солідні журнали.
До числа найбільш спірних творів Артура Конана Дойла початку 1920х років відноситься книга «Поява фей» (англ. «The Coming of the Fairies»,
1921), у якій він спробував довести справжність фотографій так званих «фей
з Коттінглі» і висунув власні теорії щодо природи цього феномена. Про цю
книгу варто згадати окремо, адже це найдивовижніший та маловідомий твір,
що вийшов з-під пера славетного автора.
Книга присвячена історії двох дівчат, які стверджували, що їм вда
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лося сфотографувати справжніх фей. На підтвердження своїх слів вони
демонстрували знімки, що дійсно зображали їх у оточенні якихось істот.
Сьогодні дуже важко повірити, гортаючи сторінки «Появи фей», що усе
це писав визнаний письменник, автор багатьох історичних романів.
Юні

кузини Елсі Райт (зліва)
Френсіс Гріффітс

та

Знімки фей зробили у 1917 та 1920му роках неподалік від села Коттінглі
у графстві Йоркшир двоюрідні сестри, шістнадцятирічна Елсі Райт та
десятирічна Френсіс Гріффітс.
На початку XX століття багато
44 людей, живучи на лоні природи, вірили у існування фей. Раптовий сплеск
інтересу до маленьких істот, надзвичайно підскочив у XIX столітті завдяки
творчості Ганса Андерсена та інших авторів, які зробили фей популярними.
Завдяки численним художникам, зокрема, таким, як брати Річард та Чарльз
Дойли, малюнками хороводів фей, що тріпотять прозорими крильцями,
рясніли більшість з книжок для дітей.
Тому батьки Елсі та Френсіс чудово розуміли, чому дівчата фантазують про фей, але не схвалювали постійні розмови про них. Якось юні леді
випросили у батька Елсі його новий фотоапарат «Мідж» та кілька фотопластин, щоб сфотографуватися на природі. Через деякий час батько Елсі проявив фотопластини й побачив... зображення маленької Френсіс, навколо якої
кружляли у хороводі феї. На іншому знімку вже старша Елсі спілкувалася із
дивним маленьким крилатим гномом-піксі. Це викликало неабиякий подив
батьків.
Вважаючи, що фігурки фей дівчата вирізали з паперу, батько та мати
Елсі обшукали будинок, сад та навіть урни для сміття на предмет залишків
від тих паперових вирізок, але нічого не знайшли.
Знімками фей зацікавилося Брадфордське теософське товариство.
Потім фотографії фей були опубліковані у журналі «Стренд», що викликало

Перша
і найбільш відома
фотографія
«фей з Коттінглі».
«Маленька Френсіс у
оточенні фей»
(кадр був відновлений
у 1976 році за негативом,
що зберігся)

			

надзвичайний сплеск зацікавлення з боку журналістів, вчених та читачів.
Усі знайомі та подружки кузін стверджували, що Френсіс та Елсі раніше
жодного разу не виявляли схильності до брехні. Експерти - фотографи, які
вивчали фотографії, не знайшли ознак підробки - ані подвійної експозиції,
ані ретуші знімків, ані нанесення заздалегідь якихось зображень на фотопластини. Але вони не бралися судити про саме зображення та справжність
тих малих істот, що були засняті на фото. Однак їх відповіді у пресі часто
тлумачили на користь існування фей. Дівчат атакували журналісти та різні
експерти, які намагалися довести справжність фотографій або викрити шахрайство.
Ця гаряча хвиля докотилася і до сера Артура. Він також зацікавився
знімками, адже він і сам публікувався у «Стренд». Дойл не міг тоді поїхати до
Коттінглі сам, тож попросив свого друга Гарднера відвідати родини дівчат.
Едвард Л. Гарднер, вчений-теософ-спіритуаліст, мав переконатися у
достовірності фотографій, розпитати кузин та передати Елсі та Френсіс нові
фотопластини сера Артура для наступних фотографій фей (пластини були
таємно позначені Дойлом - щоб уникнути підміни).
Пан Гарднер, людина захоплена та налаштована вірити у надприродні
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явища, поспілкувався із дійсно надзвичайно милими юними леді Елсі та
Френсіс і навіть намагався сфотогрофувати фей, але не спромігся. Маленькі
істоти проігнорували його. У дівчат було готове пояснення - феї показуються лише тим, кого вони добре знають. Тож Гарднер сфотографувався на тому
ж місті біля водоспаду, де дівчата бачили фей, і направив до Артура Конана
Дойла захоплений лист. Він був причарований місцевою природою та надзвичайно приємними родинами Райтів та Гріффітсів. Як і усі попередники,
хто спілкувався із сестрами, він вважав дівчат напрочуд милими та щирими.
А кузини, виконуючи прохання сера Артура, самі без свідків («щоб феї
вийшли») знову зробили фотографії фей, але цього разу лише двох. Отримавши фото, сер Артур відразу перевірив фотопластини - вони дійсно виявилися тими ж самими, що Дойл передавав через Гарднера. Для сера Артура
це був вагомий доказ.
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Думки ж суспільства розділилися. Хоча фотографи не знаходили явних свідчень якихось шахрайських маніпуляцій з фотопластинами, однак усі критики логічно вказували на просто кричущу
двомірність фігурок фей та «застиглість» їх хороводу. Переважала думка, що
феї є пласкими - паперовими чи картонними. Експерти вказували і на дивну
поведінку маленької Френсіс на першому знімку, адже дитина на фотографії
зовсім не дивилася на фей, а відверто позувала на камеру. Далі з’ясувалося,
що юна Елсі певний час працювала у фотостудії, де робила ретуш фотографій
та... фотоколажі. А ще знайшлися її малюнки фей, що дуже нагадували зображення на фотографіях.
Сер Артур Конан Дойл відправив фото фей одному з
провідних фізиків Великобританії, Оліверу Лоджу, але відповідь вченого
мала б письменника повністю розчарувати: фізик категорично зазначив, що
фотографії - підробка. Лодж до того ж уїдливо зауважив, що зачіски фей та їх
легкі сукні аж надто нагадують малюнки у модних журналах 20-х років.
Але сер Артур чомусь стояв на своєму. У 1920 році вийшла його стаття,
де він розмірковував над природою фей, стверджував, що помічене ним на
одному з фото магнітне сяйво, вірогідно, живить їх.

Стаття Артура Конана Дойла у «Стренд»
від березня 1921 року
«Додаткові фотографії
фейрі, що мають довести реальність їх
існування»

47
Потім у тому ж році була опублікована і сама його книга «Поява фей».
Матеріалами твору слугували численні листи від людей, які стверджували,
що і вони бачили фей, а також висновки різних експертів, які досліджували
фотографії «фей з Коттінглі» у різний час. Спираючись на свідчення
«очевидців», Дойл навіть склав цілий каталог видів і родів фей та гномів
Британії, їх місцевих відмінностей та ознак - на зразок тих, що зустрічаються
у енциклопедіях про метеликів.
Але, на жаль, фотографії «фей з Коттінглі» усе таки були
містифікацією. Вирішальна перевірка, яка довела підробність фотографій,
була проведена експертом Робертом Шифером вже у 80-ті роки XX століття.
Він використовував різні супертехнології на комп’ютері, що аналізує
супутникові знімки. Основний висновок полягав у тому, що жодна з фігур
фей на знімках не є тривимірною (тобто феї були дійсно пласкими).
Нарешті Елсі Райт, вже 80-річна бабуся, публічно зізналася у тому,
що усе було чистою фальсифікацією. Сестри зробили з картону двомірні
фігурки фей, взявши за зразок ілюстрації з «Книги подарунків принцеси
Марії», опублікованої у 1914 році (цю книгу нещодавно розшукав британський письменник Фред Геттінгс). Вони закріпили фігурки на довгих шпильках

для капелюшків, а після того, як зробили фотографії, втопили їх у водоспаді.
Як зізналася Елсі, цей жарт, що мав забутися усіма через кілька днів,
отруїв сестрам їх існування, перетворив веселий романтичний задум на повне непорозуміння. Усе життя Елсі та Френсіс відбивалися від журналістів,
які переконували їх зізнатися у шахрайстві, намагалися підловити їх та викрити. Чим більше вони втягувалися до цієї омани, тим важче було зізнатися
- це означало б осоромити свою родину і тих, хто їм повірив та захищав.
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Порівняння фотографій «фей з Коттінглі» та ілюстрацій з «Книги подарунків
принцеси Марії»(«Princess Mary’s Gift Book»), 1914 рік - вони майже ідентичні

Але особливо важким для кузин було те, що сам сер Артур Конан Дойл,
їх улюблений письменник, людина неабиякої величі та благородства, так
палко повірив у їх вигадки. Коли він почав писати статті про фей, налякані
дівчата вже не могли зрадити його та вирішили стійко триматся, щоб не допустити його публічного осміяння.
		
Але критика «Появи фей» Артура Конана Дойла стала не єдиним випадком неприємних публікацій на адресу письменника.
Всесвітньо відомий ілюзіоніст Гаррі Гудіні, який був знайомий із Дойлем вже багато років, одного разу висловив бажання взяти участь у одному із його спіритичних сеансів. Їх дружнє спілкування було зумовлене тим,
що сер Артур вважав Гудіні майже провідним медіумом, а сам Гудіні дійсно
цікавився надприродними можливостями людини.
Однак Гудіні мав певні переконання, які, можливо, просто не були відомі
серу Артурові - він вважав більшість медіумів шахраями і не міг відмовити
собі у бажанні викрити їх маніпуляції. Себе Гудіні вважав лише справним
ілюзіоністом.

Спіритичний сеанс був швидко організований під керівництвом дружини сера Артура, яка мала увійти у транс та стати провідником до потойбічного
світу. За згадками біографів, під час сеансу Джин у темному одязі велично
сиділа осторонь чоловіків у кріслі. Раптом у неї закрилися очі і тіло почало
здригатися у якихось дивних конвульсіях - вона впала у транс. Трохи пізніше
вона повідомила, що їй вдалося зв’язатися із духом Кінгслі, сина Артура Конана Дойла, який загинув під час Першої Світової війни.
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Гаррі Гудіні та Артур Конан Дойлі з дружиною Джин

Гудіні схвильовано запитав, чи не можна дізнатися що-небудь про його
покійну матір у духа Кінгслі - зокрема про те, чому вона залишила такий
дивний заповіт? Вважається, що відповідь Джин так вразила Гудіні, що він,
перекинувши стілець, підхопився та прожогом вибіг з кімнати. Сер Артур і
Джин, ніби нічого не сталося, продовжили спілкування з Кінгслі. Саме цей
сеанс, за словами сера Артура, надав йому ті самі «докази», які він шукав.

Однак скоро у газеті «New York Sun» Гаррі Гудіні піддав спіритизм самій
нищівній критиці, назвавши Джин шахрайкою, а Дойла, як мінімум, наївним
та довірливим простаком.
Саме ця думка про письменника все більше панувала у суспільстві.
Після того бруду, яким зі сторінок газети облив родину Дойлів Гудіні, подружжя перестали приймати у світському товаристві, від них відвернулося
більшість друзів.
Навіть колишні товариші-однодумці Дойла - Джером К. Джером,
Джеймс Баррі, Роберт Льюїс Стівенсон, тепер із запалом критикувати і сера
Артура, і його переконання.
Дойл вперто йшов усім наперекір, загорнутий у обладунок власної
гідності та віри у важливість своєї місії. Його вірна дружина, як завжди, була
поруч із ним та повністю підтримувала чоловіка, надихала на творчість та
50 створювала сімейний затишок, у якому можна було сховатися від гострих
пер критиків.
До 1927 року сер Артур навіть продовжував писати історії про Шерлока
Холмса, але вже з однією тільки метою - заробити гроші на свої нескінченні лекційні
тури.
Сер Артур Конан Дойл з дружиною та дітьми Денісом, Адріаном та Лєною Джин,
Нью-Йорк, 1922 рік

Семидесятиоднорічний сер Артур
якось на початку 1930 року повідомив
Джин, що він піде з життя 7 липня. Він
просив дружину зробити усі необхідні приготування. Джин настільки добре знала
чоловіка, що не поставила жодного зайвого
запитання. Наприкінці червня у сера Арту

ра стався перший інфаркт. Він невпинно йшов назустріч своїй долі. Незважаючи на погане самопочуття, він вже через день виступив із прощальною
лекцією у Лондоні перед величезним натовпом, а також спромігся потрапити
на прийом до міністра, щоб передати прохання змінити законодавство так,
щоб медіумів не переслідували за їх діяльність.
Вранці 7 липня 1930 року сер Артур Конан Дойл попросив посадити
його в крісло, адже він не хотів помирати у ліжку. Поруч з ним були діти,
а Джин тримала чоловіка за руку. «Я вирушаю в саму захоплюючу і славну подорож, яких ще не було в моєму повному пригод житті», - прошепотів
сер Артур. Він ще встиг помилуватися чудовим пейзажем, що відкривався з
вікна. Останні його слова він адресував дружині: «Джин, ти була чудова».
Джентльмен у всьому, він тихо та спокійно перейшов у інший світ.
Його поховали в саду їхнього будинку в Уінделшамі, неподалік від
розарію Джин. Саме там відбулася і поминальна служба, яку провів пред- 51
ставник спіритичної церкви. Спеціальний поїзд привіз телеграми і квіти від
друзів та прихильників. Квіти вкрили килимом величезне поле поруч з будинком. Джин була в яскравій сукні. Під час похорону, за свідченнями очевидців,
зовсім не відчувалося скорботи. На прохання Джин на надгробній плиті був
вигравіруваний лицарський девіз: «Steel True, Blade Straight» («Вірний як
сталь, прямий як клинок»).
Скульптор Джо Девідсон працює над
бюстом сера Артура, 1930 рік

Журнал «Стренд» надіслав
телеграму: «Дойл відмінно виконав свою роботу - якої б сфери це
не стосувалося!».
У іншій телеграмі лунало:
«Конан Дойл помер, хай живе
Шерлок Холмс».
Після панахиди в Альберт-холі медіуми зі всього світу заявляли про те,

що в «країні» духів з’явився блискучій промінь надзвичайної чистоти.
Пригоди Артура Конана Дойла на цьому не завершилися - за свідченням
його вдови Джин, вона постійно вступала у контакт із чоловіком, чула його
голос і отримувала від нього поради та побажання для себе, дітей і друзів.
У 1969 році в Англии були опубліковані сторінки її щоденника, з яких
стало відомо, що «після смерті Артур немов живий чотири рази відвідував
вдову, докладно описуючи свое потойбічне життя». 37 років потому щоденник
видали окремою книгою. Це стало новою сенсацією. Книга має інтригуючу
назву «Конан Дойл заговорив». У книзі йдеться про те, що спочатку появи
привида лякали Джин та її дітей, вона навіть просила Артура більше її не
турбувати, але отримала відмову. Артур попросив її терміново звернутися
до лікаря: у Джин дійсно виявили рак легенів. За іронією долі в своєму земному втіленні він не зумів вчасно застерегти і свою першу дружину.
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Після смерті леді Дойл в 1940 році їх з Артуром діти розповідали, що
вона, в свою чергу, через медіумів передавала їм свої повідомлення.
Коли будинок в Уінделшамі був проданий, подружжя Дойлів перепоховали. Вже зовсім дорослі діти на могильній плиті Артура попросили вибити
слова: «Лицар. Патріот. Лікар. Літератор». Таким він і запам’ятався усім.

Цікаві факти про сєра Артура Конана дойла
Справжнє прізвище письменника - Дойл. Після смерті свого улюбленого дядечка на прізвище Конан, (який фактично виховав Артура) він взяв собі
його прізвище у якості другого імені, адже Артурові здавалося, що воно звучить більш історично та аристократично. Таким чином, Конан - його середнє
ім’я, проте в зрілому віці він став використовувати це ім’я у якості письменницького псевдоніму - Конан Дойл.
Син сера Артура Конана
Дойла, Денис Персі Стюат, у 1936
році став чоловіком грузинської
княгині Ніни Мдівані, а інший
син сера Артура, Адріан, згодом також став письменником, автором біографії батька і
низки творів, що доповнюють
канонічний цикл оповідань і
повістей про Шерлока Холмса.
							
							
						
					

Дойл та троє його молодших дітей Джин Лена Аннет, Деніс Персі Стюарт і Адріан.

Родичем Конана Дойла у 1893 році став відомий письменник початку XX
століття Віллі Хорнунг: він одружився із його сестрою Конні (Констанцією)
Дойл.
Артур Конан Дойл був велетнем з потужним торсом і біцепсами культуриста, мав неймовірну силу - навіть у літньому віці міг підняти, тримаючи
за край ствола, по важкій рушниці в кожній руці. Він захоплювався багатьма
видами спорту, був відмінним більярдистом, наїзником, крикетистом, боксером, знав прийоми барітсу.
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Виявляється, саме він зробив модним відвідання Швейцарії заради катання на гірських лижах, був одним з перших організаторів авторалі, першим випробувачем мопеда.
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Вражаюча різниця у зрості - 		
Гаррі Гудіні та Конан Дойл 			

Сер Артур за грою у крікет спорт справжнього англійця

16 березня 2004 року в Лондоні були виявлені особисті папери сера
Артура Конана Дойла. Більше трьох тисяч листів знайдено в офісі однієї
юридичної фірми. Серед них - особисті листи, у тому числі від Вінстона
Черчілля, Оскара Уайлда, Бернарда Шоу та президента США Теодора
Рузвельта, щоденникові записи, чернетки і рукописи невиданих творів.
Попередня вартість знахідки становить 2 млн фунтів стерлінгів.
Перший переклад творів Конана Дойла українською мовою під назвою
‘’Пропащий світ’’ був виконаний Софією Вольською 1922 року у Львові.

Нащадки письменника Артура Конана Дойла позбулися прав на знаменитого літературного персонажа - Шерлока Холмса. Таке рішення прийняв
суд американського штату Іллінойс після розгляду позову Фонду спадщини Конана Дойла проти письменника Леслі Клінгера, який використав образ Холмса у своїй книзі. За законами США, авторські права зберігаються за
спадкоємцями протягом 95 років з дня видання твору або протягом 70 років з
дня смерті самого автора. Однак суддя виніс вердикт: в останніх оповіданнях
про Холмса, опублікованих після 1 січня 1923 року, не з’явилося нових важливих персонажів, тож кінематографісти і письменники мають право використовувати героїв Конана Дойла без сплати спадкоємцям авторських
відрахувань.
Знаменита фраза: «Елементарно, Ватсон!» (англ. «Elementary, my dear
Watson») - ніколи не зустрічалася у творах Конана Дойла, а її придумали в
одній з театральних постановок за мотивами книг про Холмса. Звідти фра- 55
за, що скоро стала візитівкою Холмса, перекочувала у численні фільми.
Вірогідно, її джерелом стала відповідь детектива з одного слова «Elementary»
у оповіданні «Горбань» - єдиний випадок, коли Холмс сказав це слово за усю
бібліографію.
Знаменитий капелюх Шерлока Холмса з двома полями - спереду та ззаду, у якому його прийнято зображати у численних екранізаціях, театральних
постановках та на ілюстраціях, дійсно існував у вікторіанський період та носив спеціальну назву «капелюх мисливця за оленями». Але сам Конан Дойл
жодного разу не згадував про нього у своєму тексті.
Вважається, що одним з перших,
хто зобразив Холмса у цьому капелюсі
був знаменитий художник Сідні Педжет,
гарний друг та помічник Артура Конана
Дойла. «Капелюх мисливця за оленями»
полюбляв носити сам Сідні, а тому з його
легкої руки цей предмет гардеробу став
своєрідною візитівкою Шерлока Холмса.

Однак «капелюх мисливця за оленями» носили тільки в сільській
місцевості і його не можливо було уявити на міському мешканці. Тому на
малюнках Сідні у місті Холмс, як личить справжньому вікторіанському
джентльменові, носив звичайний капелюх з полями, а у особливих випадках
- циліндр.
Сідні Педжет у своєму знаменитому
«капелюсі мисливця за оленями»

Ілюстрація Сідні Педжета Шерлок Холмс розповідає щось
докторові Уотсону та Лестрейдові
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Нещодавна у французькому кіноархіві Cinémathèque française була виявлена копія німого фільму «Шерлок Холмс», знятого у 1916 році режисером Артуром Бертлетом (Arthur Berthelet) за участю американського актора Вільяма Жіллетта. Довгий час фільм вважався втраченим, тож знахідка
стала сенсацією. Знайдена стрічка - єдина поява на екрані Вільяма Жіллетта
(William Gillette), якого на роль сищика затвердив сам Артур Конан Дойл,

коли продав права на театральні постановки за книгами про Холмса бродвейському продюсерові Чарльзу Фроману.
Жиллетт, граючи сищика в театрі
більше 30 років, додав до його образу ряд рис,
які тепер ототожнюють із Шерлоком Холмсом. Вважається, що саме він, виконуючи роль
Холмса, вперше з’являвся на сцені одягненим
то у плащ для заміських прогулянок з пелериною та мисливський капелюх, як на картинах
Педжета, то у розкішний домашній халат.
		
Під час дії він стильно курив витончену
вигнуту люльку і, у відповідь на якусь репліку
здивованого доктора Уотсона, іронічно
відповідав: «Це елементарно, мій дорогий Уот- 57
соне!». Публіка з захопленням прийняла такий
образ, і ці акторські знахідки закріпилися, як
традиційні риси видатного детектива.
Пригоди Холмса та доктора Уотсона є найбільш екранізованими
літературними творами у історії людства. На даний момент налічується майже 300 офіційних екранізацій. Разом із класичними постановками існує безліч
альтернативних пригод Холмса, а самі пригоди носять вже доволі віддалений
зв’язок із творами Артура Конана Дойла.
Постійні зміни відбуваються і з самими героями, їх характерами, уподобаннями та міжособовими стосунками. Існують також численні кінопародії
на знаменитий детективний дует, анімаційні версії їх пригод. Але спільним
для усіх цих варіацій залишається гострий розум та кмітливість знаменитого
детектива.

Американський мультфільм
«Великий мишачий детектив
1986 рік

П’ять радянських фільмів про Шерлока Холмса, головні ролі в яких виконали прекрасні актори Василь Ліванов та Віталій Соломін, були дійсно високо оцінені англійцями і західними глядачами та визнані одними з кращих
постановок, на рівні із іншими видатними екранізаціями. У музеї на Бейкер58 стріт навіть грає музика Володимира Дашкевича, написана для цих фільмів,
а портрет Василя Ліванова в образі Холмса займає почесне місце серед інших
знаменитих акторських втілень цього образа.
23 лютого 2006 року В.Ліванов був нагороджений Орденом Британської Імперії
за його внесок до мистецтва, зокрема,
за втілення на екрані класичного образа
Шерлока Холмса.
Василь Ліванов та Віталій Соломін у образі
		
Шерлока Холмса та доктора Уотсона

Цікавим фактом є те, що в епізоді «Знайомство» (у першому фільмі
радянської екранізації 1979 року), коли Холмс просить Уотсона уважно оглянути портрети «його знайомих джентльменів» та перевірити, чи не знайде той серед них своїх знайомих, то майже усі запропоновані портрети є

вставленими у паспарту кадрами зі знаменитих
фільмів жахів 1920-1940-х років. Один з огидних
портретів злодіїв (той, що Холмс тримає в руках
і кладе) є кадром з фільму «Привид опери» 1925
року. Це актор Лон Чейні в гротескному гримі
Еріка.
Лон Чейні у гримі Еріка з
фільму «Привид опери», 1925 року

Віддаючи належне радянській екранізації пригод Шерлока Холм- 59
са та доктора Уотсона за її лагідний та теплий образ Холмса, позбавлений
жорсткості, прохолодності та поганих звичок літературного оригіналу, водночас західні глядачі були та залишаються палкими прихильниками постановок, знайомих їм з дитинства.
Так, у Великобританії на каналі ВВС протягом 1984 - 1994 років був знятий прекрасний
телесериал про пригоди Шерлока Холмса та
доктора Уотсона, який досі вважається найкращим та канонічним серіалом на дану тему. Головну роль Шерлока Холмса зіграв знаменитий
актор Джеремі Бретт, який вважається майже
ідеальним втіленням відомого детектива.
Джеремі Бретт у ролі Шерлока Холмса

Сериал розділений на частини, що
відповідають чотирьом з п’яти збірок про Холмса, які написав Артур Конан Дойл: «Пригоди

Шерлока Холмса», «Записки Шерлока Холмса», «Повернення Шерлока Холмса», і «Нотатки Шерлока Холмса». Також є двогодинні
фільми за участю тих же акторів.
Джеремі Бретт та Едвард Хардвік
в образі
Шерлока Холмса та доктора Уотсона

Цікаво порівняти радянський та англійський серіали на предмет відповідності літературним
канонам і різниці у інтерпретації
60
персонажів.
У радянському серіалі, наприклад, сором’язливо замовчується
пристрасть Холмса до кокаїну, та
й сам сищик постає таким собі милим, лагідним та душевним джентльменом.
В англійському ж варіанті Холмс показаний без купюр, як у літературному
оригіналі: він не надто сентиментальний - навіть із жінками, може бути
різкуватим, не відрізняється особливим гуманізмом до злочинців, постійно
випробовує на міцність нерви Уотсона, споживає кокаїн та засмучує місіс
Хадсон і доктора безладом у будинку.
Але, у цілому, Холмс Джеремі Бетта вийшов дуже жвавим і зворушливим: він має азарт гравця, коли йде по сліду злочинця, проявляє благородство та справжню самопожертву, коли захищає невинних та друзів, а також,
безумовно, є носієм тонкого англійського гумору.
За часів написання оповідань про Шерлока Холмса, будинку за адресою Бейкер-стріт, №221b не існувало. По суті, він не існує і зараз - номери
будинків з №215 до №229 відносяться до будівлі Abbey National.

Однак на цю адресу постійно надходив потік листів, адресованих
Холмсеві. У фірмі, розташованій за цією адресою, навіть створили посаду
для обробки таких листів.
Люди просили знаменитого
детектива допомогти у справах, провести розслідування,
запрошували до себе у
гості, жінки цікавилися,
чи не потрібна детективові
покоївка чи кухарка.
Музей Шерлока Холмса,
Лондон, Бейкер-стріт, 221б

Іноді у конвертах потенціальні клієнти надсилали гроші, багато хто 61
вірив, що Шерлок Холмс - реальна особа. Серед простих людей навіть
була деякий час поширена думка, що сер Артур Конан Дойл - всього лише
літературний агент доктора Уотсона.
Потік кореспонденції не припиняється й зараз. Згодом адресу «Бейкерстріт, 221b» було офіційно присвоєно будівлі, у якій розташувався музей
Шерлока Холмса у вигляді
його квартири (незважаючи
на те, що для цього довелося
порушити порядок нумерації
будинків на вулиці, оскільки
фактично це будинок №239).
						
Вітальня
у Музеї Шерлока Холмса

Артур Конан Дойл сам брав участь у адаптації своїх творів для театральних вистав. Його п’єса «Ватерлоо» успішно йшла у Бристолі та Лондоні.
Неймовірним був і успіх актора Генрі Ірвінга, який зіграв головну роль.

Були також здійснені дві постановки за творами про Шерлока Холмса у США та Англії. У першому випадку Артур Конан Дойл виступав лише
у ролі консультанта, відповідаючи на запитання режисера. Одного разу той
поцікавився, чи дозволяє автор одружити Холмса. «Та робіть із ним, що хочете!» - відповів безтурботно Конан Дойл. Тож у Америці Холмс благополучно одружився, але значного успіху вистава не мала.
У іншому випадку, сер Артур сам написав сценарій вистави за
оповіданням «Строката стрічка». За сюжетом твору злочинець намагався
вбити жертву за допомогою отруйної змії, щоб отримати спадок. Вистава
була сповнена таємничої загрози, тримала публіку в постійній напрузі. Для
посилення цього ефекту, Конан Дойл залучив справжю живу змію для участі
у кульмінаційній сцені. Головний виконавець ролі Холмса, актор Сентсбері,
на думку Конана Дойла, був неперевершеним і якнайкраще відповідав його
уявленням про зовнішність та манери детектива. Публіка була у захваті від
62 вистави, критики, переважно, теж схвалили її. Єдиним та зовсім непередбачуваним наріканням у пресі було те, що: «Усю виставу псує огидне опудало
змії».
«Хотів би я, щоб той писака познайомився із цим «опудалом» ближче!» - обурювався Артур Конан Дойл у свою чергу. Він підбирав усе нових,
та нових змій, але усі вони виявилися поганими акторами. Тож, нарешті,
було вирішено залучили звичайнісенький театральний реквізит та повісити
у ключовій сцені опудало змії. Технік мав ворушити його під час вистави.
Ефект перевершив усі сподівання: «Прекрасно виглядає жива змія на сцені!»
- раділи усі газети.
Артур Конан Дойл дуже соромився і переживав, коли йому вказували
на помилки та невідповідності у текстах його творів. Він намагався дуже ретельно вивчати предмет, який описував, але деякі огріхи траплялися.
У згаданому оповіданні Конана Дойла «Строката стрічка», ключовою
ідеєю злочину було те, що змія мала злізти по вільно висячому шнуру вниз,
вкусити жертву та піднятися по цій же мотузці назад у своє сховище. До того
ж у оповіданні йдеться про те, що вбивця підзивав змію свистом. Але сер
Артур помилився: змії глухі від природи і не реагують на свист, а повзати

можуть лише чіпляючися за
тверду поверхню. По висячій
мотузці змія не може ані спускатися, ані підійматися вгору.
Іншого разу читачі вказали Дойлу на невідповідності у
оповіданні «Срібний», де автор
припустив помилки у описанні
реалій утримання і тренування
коней та проведення змагань на
іподромі.

Та усі ці маленькі огріхи автора жодним чином не зменшують і не зать- 63
марюють надзвичайної яскравості та вишуканості його творів.
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