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„Pravda, akokoľvek škaredá sama o sebe, je pre záujemcov vždy zvedavá a
krásna."
Agatha Christie

Ahojte čitatelia!
Keďže mám rada detektívne príbehy, tak som sa rozhodla napísať článok o Agathe Christie a jej
slávnom hrdinovi Herculovi Poirotovi, Tento rok totiž uplynulo 100 rokov od napísania jej prvého
príbehu.
Prvý román Agathy Christie, ktorý predstavil milovaného detektíva HERCULA POIROTA na svete, bol
vydaný, ako som už spomínala, pred 100 rokmi v roku 1920. Tento debutový román Vražda na
zámku Styles bol čiastočne výsledkom odvahy jej sestry, ktorá ju vyzvala, aby napísala dobrý
detektívny príbeh – a písala veľa rokov, až do svojej smrti v roku 1976. Touto knihou z roku 1920 sa
to všetko začalo – zrodil sa jej slávny hrdina. Geniálny súkromný detektív Hercule Poirot. Hoci knižku
začala písať už štyri roky predtým, odmietlo ju celkovo šesť vydavateľov, až sa dostala do
spoločnosti Bodley Head, kde ležala 18 mesiacov. Až potom ju pozvali na stretnutie a ponúkli jej
zmluvu, ale pod podmienkou, že prepracuje záverečnú kapitolu zo súdnej siene. Neskôr kráľovná
detektívok priznala, že tú kapitolu napísala podľa vlastných predstáv, ktoré sa však líšili od
skutočného súdneho pojednávania. Je známa ako kráľovná anglických detektívok. Jej 66 románov a
14 zbierok poviedok, vrátane prekladov, sa predalo po celom svete viac ako dve miliardy kópií. Jej
knihy boli preložené do viac ako 100 jazykov.
INŠPIRÁCIE SPISOVATEĽKY

V roku 1916 teda začala písať svoj prvý detektívny román Vražda na zámku Styles. Na výstave sa
nachádzal Hercule Poirot, bývalý belgický policajný dôstojník, známy pre svoje „nádherné fúzy“ a
hlavu „presne tvaru vajíčka“. Spisovateľkina inšpirácia pre túto postavu pochádzala od skutočných
belgických utečencov, ktorí bývali v Torquayi a od belgických vojakov, s ktorými sa počas prvej
svetovej vojny v Torquayu stretávala ako dobrovoľná zdravotná sestra.
CHARAKTERISTIKA POIROTA
Poirot je hrdý Belgičan žijúci v Londýne, ktorý neznáša, keď si ho ľudia pletú s Francúzom. Alergický
je tiež na to, keď sa komolí jeho meno, každému by malo byť predsa jasné, že sa vyslovuje „Erkyl
Poaró“. Je vyberavý v jedle, má vybrané spôsoby a starostlivo sa o seba stará, prehnane sa venuje
najmä svojim povestným fúzom. Jeho najväčšou zbraňou pri vyšetrovaní sú potom jeho dokonalé
„sivé bunky mozgové“. Tie nikto neprekoná.
AGATHA CHRISTIE A JEJ NÁZOR NA DETEKTÍVA
„Boli chvíle, keď som sa sama seba pýtala, prečo som stvorila takého protivného a nafúkaného
tvora,“ povedala kedysi spisovateľka, ktorá vraj Poirota „niekedy hlboko neznášala“. Niekoľkokrát s
ním chcela skončiť a jej vzťah k Poirotovi je často prirovnávaný k vzťahu Arthura Conana Doylea k
asi najslávnejšiemu literárnemu detektívovi všetkých čias, Sherlockovi Holmesovi. Poirot sa počas
života dvakrát zamiloval a okrem Hastingsa patrili k jeho verným spolupracovníkom vrchný
inšpektor James Japp zo Scotland Yardu, snaživá slečna Felicity Lemonová alebo spisovateľka
Ariadne Oliverová, ktorá si získala priazeň čitateľov ako karikatúra.
VZNIK SLÁVNEHO HRDINU
Agatha Christie (1890 – 1976) vo vlastnom životopise napísala, že jej rodné Torquay bolo za prvej
svetovej vojny plné belgických utečencov, medzi ktorými ju zaujal belgický policajt vo výslužbe. A
tak sa zrodil Hercule Poirot. Bol to malý mužíček, preto vraj zvolila meno podľa hrdinu gréckej a
rímskej mytológie poloboha Herkula, ktorý bol obdarený nadľudskou silou, odvahou i dôvtipom. A
meno Poirot? „Už ani neviem, kde sa vzalo, možno som ho niekde videla v novinách,“ povedala raz.
SMRŤ HERCULA POIROTA
Hercule Poirot knižne zomrel na srdcový záchvat v knihe Opona: Posledný prípad Hercula Poirota,
ktorú Christie napísala v 40. rokoch, ale ktorá vyšla až v roku 1975. The New York Times vtedy
dokonca vytlačili jeho nekrológ. Poirot zomrel v zámku Styles, teda v miestach, kde začínal. V roku
1976 zomrela Agatha Christie, ale jej smrťou sa prípady detektíva Poirota neskončili nadobro. Jej
potomkovia dali súhlas na pokračovanie príbehov britskej spisovateľke Sophii Hannahovej. Román
Vraždy s monogramom vyšiel ako nový titul s Poirotom v roku 2014, o dva roky neskôr
román Zatvorená truhla.

Fotogaléria k článku

Časopis školy

Hodnotenie článku
3.90

Solianka

Autor článku

Spoluautor článku

Liana Kmecová
Počet
článkov

Priemerná
čítanosť

10

715.2

