
Можна справедливо стверджувати, що ХХ 

століття стало віком детективу, а його 

визнаною королевою – Агата Крісті. 

Ця жінка нагороджена орденом Британської 

імперії, за досягнення в галузі літератури 

отримала дворянський титул Дами – Dame 

Commander. 

Англійська письменниця. Найвідоміша в 

світі авторка детективної прози і найбільш 

видавана письменниця за всю історію людства, 

Агата Крісті опублікувала більш ніж 60 

детективних романів, 6 психологічних романів 

та 19 збірників оповідань. Її книги перекладені 

більш ніж 100 мовами світу і видані накладом 

понад 2 мільярди примірників.  

Агата Крісті змогла досягти 

феноменального успіху в жанрі, котрий Конан 

Дойл називав «літературною поденщиною», 

завдяки взаємодії цілого ряду факторів. 

Необхідно відмітити життєві обставини 

письменниці (розорення батька, драматичне 

розлучення і необхідність утримувати себе і 

дитину), сполучені з соціокультурними 

змінами, що відбувались на початку ХХ 

століття (розвиток фемінізму, зміна положення 

жінки у соціумі, зміна місця масової 

літератури в структурі культури і можливість 

визнання детектива гідною сферою 

діяльності). 

Але головною причиною успіху Крісті став, 

безперечно, літературний талант, що дозволив  

письменниці знайти вдалу жанрову форму –  

класичний детектив, який характеризується     

«фірмовими прикметами» стилю автора. Це – 

віртуозний сюжет, майстерно виписані 

характери, особливий тип злочину, 

збалансоване поєднання психологізму, гумору 

і ліризму, перемога порядку над хаосом. 
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     Дама Агата Мері Кларисса Крісті – 

всесвітньовідома письменниця родом з Англії, яка 

заслужено вважається «королевою детективів». 

 Агата Мері Кларисса Міллер народилася 15 

вересня 1890 року в місті Торкі (графство Девон). 

Її батьки – заможні переселенці із США. Вона була 

молодшою дочкою в родині Міллер.  Агата 

отримала гарну домашню освіту – зокрема, 

музичну, – і тільки страх перед сценою завадив їй 

стати музикантом. 

Під час Першої світової війни 

вона працювала   медсестрою в 

госпіталі. Їй подобалася ця 

професія і вона відгукувалася про 

неї, як про «одну з 

найкорисніших професій, якою 

може займатися людина». Агата 

також працювала фармацевтом в 

аптеці, що відбилося згодом на її 

творчості:  83 злочини в її творах були здійснені за 

допомогою отруєння. 

   У перший раз Агата Крісті вийшла заміж на 

Різдво в 1914 році за полковника Арчибальда 

Крісті, в якого була закохана вже кілька років, – 

ще коли він був лейтенантом. У них народилася 

дочка Розалінда. Цей період став початком 

творчого шляху Агати Крісті. У 1920 році був 

опублікований перший роман Крісті – «Загадкова 

пригода в Стайлзі». Є припущення, що причиною 

звернення Крісті до детективного жанру була 

суперечка зі старшою сестрою Мадж (яка вже 

проявила себе як літератор), що вона теж зможе 

створити щось гідне публікації. Тільки в сьомому 

за рахунком видавництві рукопис    надрукували 

накладом 2000 примірників. Письменниця-

початківець отримала 25 фунтів стерлінгів 

гонорару. 

   Наприкінці   1926 року   чоловік Агати Крісті 

Арчибальд зізнався у невірності і попросив 

розлучення, оскільки закохався у свою колегу з 

гольфу Ненсі Ніл. Після сварки на початку грудня 

1926 року Агата зникла зі свого будинку, 

залишивши листа до свого секретаря, у якому 

стверджувала, що попрямувала в Йоркшир. Її 

зникнення викликало гучний суспільний 

резонанс, оскільки в письменниці вже з'явилися 

шанувальники її творчості. Протягом одинадцяти 

днів про місцезнаходження Крісті нічого не було 

відомо. 

Шлюб Арчибальда та Агати Крісті закінчився 

розлученням в 1928 році. 

 1930 року, подорожуючи по Іраку, на 

розкопках в Урі Крісті 

познайомилася зі своїм 

майбутнім чоловіком –

археологом Максом 

Маллоуеном. Він був 

молодшим від неї на 15 

років. Цей період її життя знайшов відобра-

ження     в автобіографічному романі «Розкажи, 

як ти живеш». Шлюб виявився щасливим і Агата  

Крісті прожила в ньому все життя, до своєї 

смерті в 1976 році. 

У період з 1971 по 1974 рік здоров'я Крісті 

стало погіршуватися, але попри це вона 

продовжувала писати. 

 Померла письменниця   12 січня 1976 року в 

місті Воллінгфорд (Оксфордшир) після короткої 

застуди, що ускладнилася пневмонією, і була 

похована в селі Чолсі. 

 

ЛІТЕРАТУРА  

 

Бадрак, В. В. Успішні жінки в чоловічому світі / 

Валентин Бадрак. - Київ : Брайт Стар Паблі-

шинг, 2018. – 199 с. : портр. 

Кейд, Дж. Агата Кристи. 11 дней отсутствия / 

Джаред Кейд ; [пер. с англ. Ю. И. Вейсберга]. – 

Москва : РИПОЛ классик, 2012. – 320 с. : портр. 

Кристи, А. Автобиография / Агата Кристи ; [пер. 

с англ. В. Чемберджи, И. Дорониной]. –  

Москва : Эксмо, 2019. – 639 с., 4 с. фотоил.   

Крісті, А.  Випробування невинуватістю :  

роман / Агата Крісті ; [пер. з англ.  

Н. Хаєцької]. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 285 с.  

Крісті, А. Вбивство у «Східному експресі» : 

роман / Агата Крісті ; [пер. з англ.  

Н. Хаєцької]. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 288 с. 

 Крісті, А. Таємнича пригода в Стайлзі :  

[роман] / Агата Крісті ; [пер. з англ.  

Н. Хаєцької]. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 283 с. 

Крісті, А. Убивства за абеткою : [роман] / Агата 

Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2018. – 285 с.      

Томпсон, Л. Агата Кристи. Английская тайна / 

Лора Томпсон ; [пер. с англ. И. Я. Дорониной]. – 

Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат,  

[2010]. – 605 с. : ил. 

Фурманская, Э. Ответ знает Агата Кристи / Элла 

Фурманская //  Личности : ежемесячный 

историко-биографический журнал. – 2017. –  

№ 4. – С. 6-27 : фото.  


