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Л Е Т О П ИС  С У Р Ф О В А ЊА

Ок то бар
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Нај по зна ти ји де тек тив ски дво јац Шер лок Холмс – Џон Вот сон је 
од 1881. до 1904. жи вео у Лон до ну, на адре си Ba ker Stre et 221b, су де ћи по 
све до че њу Ар ту ра Ко на на Дој ла. У овој се ку ћи на ла зи Му зеј Шер ло ка 
Хол мса ко ји је бри тан ска вла да за шти ти ла као ар хи тек тон ско и кул тур
но до бро. Цео пр ви спрат овог му зе ја до че ку је сво је по се ти о це у истом 
сти лу као и у вик то ри јан ско до ба. 
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Стра ни ца аме рич ког Че стер тон дру штва ну ди све о бу хва тан по глед 
на све стра ну лич ност Гил бер та Ки та Че стер то на. Код нас је он пр вен
стве но по знат по сво јим фи ло зоф ским де тек тив ским ро ма ни ма (нпр. 
Чо век ко ји је био Че твр так) и се ри ја лу о оцу Бра у ну, а ма ње је по знат 
ње гов оби ман пу бли ци стич ки, фи ло зоф ски и те о ло шки опус. Од сту ди ја 
о То ми Аквин ском и бу ди зму до са ве та ка ко да на пи ше те до бру де тек тив
ску при чу, упот пу ње на мно го број ним фо то гра фи ја ма ау то ра и пра те ћим 
са др жа ји ма, ова је стра ни ца ле по ме сто за упо зна ва ње са Че стер то ном. 
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Про шло је 125 го ди на од ро ђе ња Ага те Кри сти, ау тор ке чи је књи ге 
по про да ји над ма шу ју са мо Би бли ја и Шек спир: про да то је пре ко ми ли
јар ду при ме ра ка на ен гле ском је зи ку и ви ше од ми ли јар ду на 45 је зи ка на 
ко је су пре во ђе на ње на де ла. Тво рац Хер ку ла По а роа и госпођице Марпл, 
на пи са ла је пре ко осам де сет де тек тив ских ро ма на. Ова стра ни ца по све
ће на бри тан ској књи жев ни ци ну ди све ре ле вант не ин фор ма ци је о ње ном 
жи во ту и де лу.
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Пра ва ен ци кло пе ди ја свих де тек ти ва ко ји су се ика да по ја ви ли у 
књи жев но сти, у стри пу, на фил му... По тен ци јал но не за вр ше на, бу ду ћи 
да је но ви ау то ри и чи та о ци не пре ста но до пи су ју. По себ но ис ти че мо пре
бо га ти оде љак по све ћен Реј мон ду Чен дле ру, „оцу” Фи ли па Мар ло уа, ко ји 
је по стао си но ним за при ват ног де тек ти ва. 

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




