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Abstrakt:

Tato diplomová práce je věnována izraelskému detektivnímu žánru. Izraelský detektivní 

žánr je záležitost  poměrně mladá,  o významnějším tvorbě v tomto žánru lze mluvit  až od 

80. letech 20. století a ani nadále není detektivní žánr v Izraeli příliš rozšířen.

Zpracování  tématu  se  zaměřuje  na  čtyři  detektivní  autory,  dvě  autorky  z  počátků 

detektivní tvorby v Izraeli a dva autory z 21. století. Jako reprezentantky staršího období jsou 

zkoumány díla autorek Batji Gur a Šulamit Lapid, pro novější pak Jair Lapid a Dror Mišani. 

Za  předmět  zkoumání  byla  vybrána  díla,  která  jsou  součástí  detektivních  sérií  a  postava 

detektiva působí v Izraeli.

Záměrem  práce  je  předestřít  vývoj  detektivního  románu  v  izraelské  literatuře 

na vybraných  dílech  zmíněných  čtyř  významných  autorů  detektivek.  V  úvodu  je  krátce 

představena detektivka jako literární žánr obecně a také jako literární žánr v Izraeli. Poté se 

práce věnuje jednotlivým autorům a jejich přístupu k žánru.  V práci  je sledováno několik 

aspektů. Prvním z nich jsou postavy, které ve vybraných dílech vystupují, zejména postava 

detektiva,  dále  postava zločince  či  postavy vedlejší.  Pojednáno je  o  prostředí,  v  němž se 

zápletka odehrává, literární výstavbě díla a také autorově práci se zápletkou.

Závěrem práce je syntéza nabytých poznatků v analýze jednotlivých autorů a jejich 

děl, přičemž je také sledováno, zda dochází v izraelské detektivce v průběhu let k nějakému 

význačnějšímu posunu či změně.



Abstract:

This thesis focuses on the Israeli detective genre. The Israeli detective genre is quite 

new in Israeli literature, not many works of the detective genre exist in Israel before 1980’s, 

and even today, the detective genre is not so widespread in Israel.

The thesis introduces four authors who represent the period from the beginnings of 

Israeli  detective  fiction  until  today.  Batya  Gur  and  Shulamit  Lapid  were  chosen  as 

representatives  of  the  older  period,  Jair  Lapid  and  Dror  Mishani  for  the  21st century. 

The works chosen for the analysis are those which are parts of the detective series. Another 

criterion  is  the  detective  has  to  operate  in  Israel.  The aim of  the  thesis  is  to  outline  the 

development of the detective novel in Israeli based on the example of selected works of these 

significant authors. In the opening, the thesis shortly presents a detective novel as a literary 

genre and also, as a literary genre in Israel.  The main body of the thesis consists of four 

chapters on the authors and their approach to the detective genre while investigating several 

aspects. Firstly, it focuses on the characters who appear in the chosen novels as a detectives, 

criminals, and other characters. Secondly, the thesis concentrates on the background of the 

crime and investigation;  where and under which circumstances  does the story take place. 

Finally, the thesis describes the composition of literary works, in what manner the authors 

work with a plot and hidden meanings.

In conclusion, the thesis synthesises the knowledge gained from the analysis of the 

authors  and  their  works.  The  intention  of  the  thesis  is  also  to  find  out  if  any  changes 

or development  of  greater  importance  have  happened  in  the  Israeli  detective  genre  over 

the years.
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1 Úvod a metodika práce
Práce se zabývá vývojem žánru detektivního románu v izraelské literatuře. Přestože se 

již dříve objevují detektivní příběhy v hebrejštině, o významnější přítomnosti tohoto žánru lze 

v Izraeli mluvit až od 80. let 20. století. Na čtyřech vybraných autorech a na rozboru jejich děl 

je zkoumáno, jakým směrem se izraelský detektivní román ubírá a zda prodělal od 80. let do 

současnosti  nějaký  podstatnější  vývoj,  a  to  jak  z  hlediska  volby  postavy  a  charakteru 

detektiva,  prostředí  a  okolností  zločinu,  tak  literární  stylistiky.  Pro  toto  zkoumání  byly 

vybrány autorky Batja Gur s dílem Vražda v sobotu ráno (Recach be-šabat ba-boker,  1988) 

a Šulamit  Lapid  s  dílem  Návnada (Pitajon,  1991)  jakožto  první  významné  autorky 

detektivního  žánru  v  Izraeli.  Pro srovnání  jsou  jako  díla  současná  vybrány romány  Šestá 

hádanka (Ha-Chida  ha-šišit,  2001)  od  Jaira  Lapida  a Případ  pohřešovaného  (Tik needar,  

2011)  od  Drora  Mišaniho.  Všichni  tito  autoři  byli  zvoleni  tak,  aby odpovídali  časovému 

rozmezí od 80. let do současnosti. Zároveň všichni z nich vytvořili v detektivním žánru knižní 

sérii se stejnou postavou detektiva, čímž je umožněna případná komparace s dalším vývojem 

postavy detektiva.  Také,  jak je možné vidět dle jmenovaných autorů, jsou zastoupeny dvě 

ženské a dva mužští autoři. Analýza je prováděna na základě hebrejských originálních textů 

a doplněna ukázkami z textů přeložených pro potřebu práce do češtiny.1

Práce  je  rozdělena  do  šesti  kapitol.  První  z  nich  představuje  detektivní  žánr  jako 

takový, jeho historii a charakteristiky. Druhá kapitola se zabývá historií detektivního žánru 

v Izraeli  před  pojednávaným  obdobím.  Následující  čtyři  kapitoly  se  věnují  jednotlivým 

vybraným autorům a jejich dílům. V jednotlivých kapitolách je vždy nejprve představen autor 

a  zápletka  díla,  poté  rozebrána  postava  detektiva,  přičemž je  sledováno jeho  zasazení  do 

společnosti, charakter a identita a také role ve vyšetření případu. Dále jsou zkoumány postavy 

vedlejší,  které  jsou  pro  dění  románu  nějak  významnější,  ať  už  jde  o  roli  vraha,  oběti, 

vyšetřovaných  či  detektivových  pomocníků.   Jedna  z  kapitol  se  zabývá  také  prostředím, 

v němž  se  román  odehrává.  Poslední  z  podkapitol  u  každého  z autorů  a jejich  románů 

je věnována literárnímu zpracování díla, tedy jak se daný autor staví k žánru podle definic 

náležejících detektivnímu žánru obecně a předestřených v úvodní literárně teoretické kapitole, 

a záměru autora, zejména do jaké míry se autor drží žánru a do jaké míry se věnuje i jiným, 

pro detektivní žánr netypickým tématům, jako je společenská kritika. 

1 V případě díla Drora Mišaniho byl pro citace využit český knižně vydaný překlad, jehož autorem je Jindřich 
Vacek.
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Závěrem práce je syntéza nabytých poznatků v analýze jednotlivých autorů a jejich děl. 

Jsou předestřena specifika autorů v přístupu k žánru a je shrnuto, zda a jakým vývojem žánr 

ve zkoumaném období prošel.   

V práci jsou využity knihy a články literárně-teoretické, zejména pro první kapitolu 

pojednávající  o detektivním  žánru  obecně,  jako  Umění  detektivky od  Jana  Cigánka 

či The structure of the Detective Story: Classical or Modern od Timothy Steela.  Pro další 

kapitoly  pak byly  využity  materiály  zaměřující  se  specificky na  izraelský  detektivní  žánr 

a jednotlivé autory. Důležitým zdrojem byla publikace Back to the Future: Israeli Literature  

of the 1980s and 1990s od Dvira Abramoviche, která se v několika kapitolách věnuje dílu 

Batji Gur a Šulamit Lapid. Zajímavý pohled na detektivní žánr a jeho problematický rozvoj 

v Izraeli také poskytuje Dan Miron ve svém článku „Komrija be-Jisrael: Kama hearot be-injan 

ha-sipur ha-balaši  ve-mekomo be-tarbut  ha-jisraeli“,  kde se mimo jiné věnuje jak úlohám 

jednotlivých postav v detektivním příběhu, tak roli detektivky ve společnosti obecně. 

Přestože  detektivnímu  žánru  obecně  je  věnováno  poměrně  mnoho  akademických 

či neakademických pojednání, téma detektivního žánru v Izraeli je problematičtější.  Kromě 

toho, že detektivní žánr stojí na pomezí literatury populární a klasické, a je tedy některými 

vnímán  jako  nepříliš  hodnotný,  je  také,  jak  už  bylo  řečeno,  v  Izraeli  poměrně  mladou 

záležitostí.  Vzhledem  k tomu,  že  je  pojednávaná  tématika  současnějšího  charakteru, 

tak zůstává  většina  bádání  zatím  omezena  na  jednotlivé  kapitoly  o autorech,  jako  výše 

zmíněná publikace Dvira Abramoviche, či samostatné články věnující se určitému fenoménu 

či autorovi,  jehož  příkladem  je  srovnání  díla  americké  židovské  autorky  Faye  Kellerman 

a Batji Gur od Naomi Sokoloff2 nebo článek Anat Koplowitz-Breier „The Mean Streets of 

Beersheba“, zabývající se prostředím, v nichž se odehrávají knihy Šulamit Lapid. Protože se 

jedná o téma novodobé, bylo k doplnění tématu využito i internetových zdrojů, kde se této 

tématice věnuje větší pozornost, ať už se jedná o online encyklopedie jako The Institute for  

the Translation of Hebrew Literature (ITHL) nebo rozhovory s jednotlivými autory Leonarda 

Pickera pro Publishers Weekly.  

Vzhledem k literární povaze pojednávaného tématu byla pro transkripci hebrejských 

názvů byla využita „norma E – zjednodušená fonetická“, navržená Pavlem Čechem a Pavlem 

Sládkem.3 U pojednávaných  děl  je  užíváno  jejich  hebrejského názvu,  protože  i  když jsou 

některá z nich přeložená do češtiny, většina z nich zatím nemá oficiální český název. Použití 

2 Sokoloff, „Jewish Mysteries“.
3 Čech, Sládek, „Transliterace a transkripce hebrejštiny“, s. 332–334. 
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originálních  názvů  je  tedy  snahou  předejít  použití  jiného  českého  názvu,  než případný 

budoucí  překladatel  zvolí,  a  překlady názvů děl  do češtiny u děl nepřeložených obsažené 

v této  práci  jsou  čistě  pracovní. Jména  autorů,  jejichž  texty  byly  využity  v  hebrejštině, 

jsou přepsána podle uvedené normy, jména anglicky píšících autorů byla ponechána ve formě 

anglické.  U ženských jmen,  která  nejsou českého původu,  byla  ponechána jejich  původní 

forma bez přechylování. Přechylování ženských jmen přidáním české koncovky -ová by totiž 

mohlo  vést  jak  k mylné  interpretaci  jména  jakožto  českého,  tak  k  chybnému  přepisu 

při zpětném určování původní verze jména. Navíc probíhá v současné době diskuze o potřebě 

přechylování u ženských příjmení i na české jazykové scéně a nedává tedy smysl takto činit 

u jmen zahraničních. 
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2 Úvod do detektivního žánru

2.1 Historie detektivního žánru
Počátky klasického detektivního románu lze datovat až do 19. století, přičemž za otce 

klasické  detektivky  jsou  obvykle  považováni  Edgar  Allan  Poe  (1809–1849),  autor  pěti 

detektivních povídek, z nichž nejznámější je pravděpodobně  Vražda v ulici  Morgue z roku 

1841,4 ve kterém  vystupuje  postava  detektiva  Dupina,  a  Wilkie  Collins  (1824–1889) 

s románem Měsíční kámen, považovaným za první klasický detektivní román.5 Žánr nicméně 

nejvíce  zpopularizoval  až Arthur  Conan  Doyle  (1859–1930)  svými  příběhy  o  postavě 

Sherlocka Holmese. Na něj pak navázali mnozí další autoři jako R. A. Freeman či J. Dickson 

Carr,  který mimo jiné napsal také Doylův životopis.  Tento americký spisovatel  se řadí  do 

tzv. „zlaté éry“ detektivky neboli do doby mezi světovými válkami, kterou proslavili převážně 

britští  autoři  jako  Agatha  Christie  (1890–1976),  Gilbert  Keith  Chesterton  (1874–1936) 

či Dorothy  Sayers  (1893–1967).  Detektivové  těchto  autorů  jsou  obvykle  detektivové 

„na volné noze“, neprofesionálové, a o policii nemají většinou valné mínění. Úspěchy těchto 

detektivů se zpravidla zakládají  na výjimečné inteligenci a všímavosti,  autoři jim pak také 

často připisují specifické, často až podivné vlastnosti či záliby. Hercule Poirot tak má svou 

zálibu v spořádanosti a svůj velký knír, Chestertonův otec Brown je kněz malého vzrůstu, 

který působí až přihlouple a nosí u sebe vždy deštník, lord Petr Wimsey sbírá staré tisky 

a je znalec  vín.  Tyto  postavy,  též  označované  jako  „velký  detektiv“,  jsou  obvykle 

doprovázeny také pomocníky, ať už je to kapitán Hastings u Hercula Poirota, sluha Bunter 

u Petra Wimseyho či napravený zločinec Flambeau u otce Browna.

Kromě tohoto směru klasické detektivky lze sledovat také dva další směry, které se 

v detektivním žánru rozvinuly. Prvním z nich je americká „drsná škola“ (hard-boiled school), 

jejímiž významnými představiteli  jsou Raymond Chandler (1888–1959) a Samuel Dashiell 

Hammett  (1894–1961),  kteří své  dílo  publikovali  mimo  jiné  v  magazínu  Black  Mask.6 

Druhým směrem je pak francouzský „policejní román“, za jehož otce je považován Émile 

Gaboriau (1835–1873). Oproti anglické klasické detektivce má však francouzská detektivka 

daleko větší tendenci přiklánět se na stranu zločince.

4 Více k tématu Poeových povídek viz například Mocná, Encyklopedie literárních žánrů, s. 108, či Cigánek,  
Umění detektivky, s. 83. 

5 Tato podkapitola se opírá zejména o výklad Heleny Kupcové o detektivním žánru, viz Kupcová, Literární 
Evropou II: 20. století, str. 324–328. 

6 Více viz například Robert L. Gale, Dashiell Hammett Companion. 
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S postupem 20. století se v Evropě rozvíjí také mnohem více děl typu detektivních 

thrillerů, například knižní série  Muži, kteří nenávidí ženy  od Stiega Larssona (1954–2004), 

objevují  se  více  postavy  detektivů  –  policistů  jako  komisař  Maigret  Georgese  Simenona 

(1903–1990).  Nicméně ke konci 20. století dochází k rozvolnění žánru, detektivové už nejsou 

„velkými  detektivy“,  nýbrž  obyčejnými  lidmi  s nedostatky,  někdy  až  antihrdiny,  oproti 

jasnému rozdílu mezi „dobrou a špatnou stranou“ v klasickém anglickém detektivním románu 

již nyní nelze přesně určit, která strana je správná, pokud taková vůbec je. „Po 2. světové 

válce  část  detektivní  produkce  klade  důraz  na  líčení  každodenní  práce  policejního  týmu; 

nejen zločinec, ale i detektiv tu ztrácejí někdejší romantickou výlučnost.“7

2.2 Typologie detektivky
Žánr detektivky má v literatuře zvláštní pozici, stojí na rozhraní umělecké literatury 

a literatury  populární.8 Jak  bylo  předestřeno  v  předchozí  části,  v  rámci  samotného 

detektivního žánru lze rozlišit  několik směrů. Literární  teoretik  Tzevan Todorov stanovuje 

tři základní typy detektivního žánru: klasická detektivka, thriller  a tzv. „román s napětím“. 

Jejich rozdílnost  zakládá  zejména  na  významu  přikládanému  v  těchto  typech  „dvěma 

příběhům“.  V teorii  o těchto  dvou příbězích  vychází  Todorov z citátu  spisovatele  George 

Burtona, podle něhož dochází v detektivním románu vždy ke dvěma vraždám. Jedné, kterou 

spáchá  vrah,  a  druhé,  v  níž  je  vrah  obětí  „nepotrestatelného  vraha-detektiva“. 

Todorov poukazuje, že se v detektivním příběhu vždy současně vyskytují dvě linie – příběhy, 

příběh zločinu  samotného a  příběh vyšetřování.  „První, příběh  zločinu,  vypráví  ,to,  co  se 

opravdu  stalo‘,  zatímco  druhý,  příběh  vyšetřování,  vysvětluje,  ‚jak se  o  tom  čtenář 

(nebo vypravěč) dozvěděl‘.“9 Typ detektivního žánru pak závisí na tom, který z těchto dvou 

příběhů je v daném dílo postaven do popředí a který je naopak upozaděn. Zároveň je možné 

říci,  že zatímco klasický detektivní román staví spíše na logickém úsudku a intelektuálním 

řešení případu, v případě thrilleru či románu s napětím stojí  v popředí spíše činnost, akce, 

a detektiv,  který  byl  v klasické  detektivce  prakticky  nezranitelný,  se v nich  stává 

zranitelným.10

7 Mocná, Encyklopedie literárních žánrů, s. 109. 
8 K potřebě detektivky stát právě na tomto rozhraní se vyjadřuje například Dan Miron ve svém článku 

„Komrija be-Jisrael: Kama hearot be-injan ha-sipur ha-balaši ve-mekomo be-tarbut ha-jisraeli“, část hej (5), 
s. 118. 

9 Todorov, Poetika prózy, s. 103. 
10 Todorov, Poetika prózy, s. 101–105. 
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Mírně odlišné dělení uvádí Carl D. Malmgren ve svém článku „Anatomy of Murder: 

Mystery,  Detective,  and Crime Fiction“11 a to na „román s tajemstvím“,  detektivní  román 

a román  krimi.  Při dělení  těchto  typů  vychází  z  jejich  důrazů  a  prostředí,  v  jakém  se 

odehrávají. Román s tajemstvím (mystery fiction) se podle něj zakládá na centralizovaném, 

izolovaném  světě.  Vše, co v takovém  příběhu  odehrává,  je plně  motivované,  racionálně 

zdůvodnitelné.  Román s tajemstvím slouží  k  znovu nastolení  pořádku  v  izolovaném světě 

odhalením příčin proč a jak se zločin stal.  V podstatě  jej  lze identifikovat s Todorovovým 

klasickým  detektivním  románem.  S žánrem  thrilleru  či  románu  s napětím  je  možné  pak 

srovnat druhé dva typy, které Malmgren uvádí, detektivní a krimi romány. Zatímco román 

s tajemstvím začíná obvykle vraždou a pokračuje jejím vyšetřováním, detektivní  román sice 

podle  Malmgrena  vraždu  vyžaduje,  ale  často  se  v  něm  vražda  odehrává  až  v  průběhu 

vyšetřování  jako  dokreslení  ohrožující  atmosféry  vyšetřování.  Detektivní  román  podle 

Mamlgrena  se  odehrává  v  nestabilním,  decentralizovaném  světě  a  detektiv  sice  odhalí 

zločince, ale většinou jsou ponechány i volné, nerozpletené konce, „pravda není kompletně 

odhalena“12. Detektivní román se více zajímá o postavu detektiva, společnost v níž pracuje 

a okolnosti, samotný zločin je do jisté míry odtlačen stranou. Klasickým typem detektivního 

románu  podle  Malmgrena  je  hard-boiled  fikce.  Poslední  typ,  krimi  román,  stojí  na 

nedokonalém hrdinovi, který je sám nějak zapleten do zločinu, či je přímo sám kriminálník. 

Tento typ příběhu se ovšem může odehrávat jak ve světě románu s tajemstvím, tak ve světě 

nestabilního  detektivního  příběhu.  Nejde  už  ale  o  odhalení  pravdy  a viníka,  nýbrž  o  to, 

zda bude zločinec předveden spravedlnosti. Zároveň se děje pravý opak od toho, co probíhá 

v románu s tajemstvím, namísto pocitu obnovení pořádku se čtenář dostává do stavu nejistoty, 

pocitu viny, protože se svou četbou a sympatií s protagonistou – zločincem stává jakýmsi jeho 

komplicem. 

Prvním,  kdo  se  pokusil  stanovit  zásady  pro  psaní  detektivky,  byl  podle  Josefa 

Škvoreckého britský spisovatel Richard Austin Freeman. Učinil tak roku 1924 ve své knize 

Umění detektivky a stanovuje pouhé čtyři zásady:

• stanovení problému

• uvedení indicií vedoucích k jeho vyřešení

• vyřešení

11 Malmgren, „Anatomy of Murder: Mystery, Detective, and Crime Fiction“, s. 115. 
12 Malmgren, „Anatomy of Murder: Mystery, Detective, and Crime Fiction“, s. 125. 
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• předložení důkazů potvrzující vyřešení.13

Podle  podobného  vzorce  stanovuje  Todorov  deset  požadavků,  které  by  dílo  mělo 

splňovat, aby mohlo být považováno za detektivku, přičemž se opírá o dvacet bodů, které 

stanovil  spisovatel  S. S. Van  Dine  v  roce  1928  pro  každého  „slušného“   spisovatele 

detektivek:

• Román má mít maximálně jednoho detektiva a jednoho viníka a minimálně jednu 

oběť (mrtvolu).

•  Viník nesmí být profesionální zločinec,  nesmí být totožný s detektivem a musí 

zabíjet z osobních pohnutek.

•  Láska do detektivky nepatří.

• Viník má mít určité postavení:

◦ v životě – nemá to být sluha nebo pokojská

◦ v díle – má být jednou z hlavních postav.

• Vše je třeba vysvětlit racionálně, fantastično se nepřipouští.

• Nelze poskytovat prostor popisům a psychologickým rozborům.

• Pokud jde o získávání informací o příběhu, je nutno podřídit se této homologii:  

"autor : čtenář = viník : detektiv".

• Je třeba vyhýbat se banálním situacím a řešením.“14

Podobné „desatero“ vytvořil také například v roce 1929 katolický kněz a spisovatel  Ronald 

Arbuthnott Knox (1888–1957), který stanovil, že

• Zločinec musí být někdo, o němž je zmínka brzo na začátku příběhu.

• Všechny nadpřirozené nebo nepřirozené faktory jsou zcela vyloučeny.

• Není přípustná víc než jedna tajná místnost nebo tajná chodba; i ta je přípustná  

pouze tehdy, odehrává-li se děj ve stavbě, kde lze takové zařízení předpokládat.

• Nesmí být použito žádného „dosud neobjeveného“ jedu ani přístrojů a metod, které 

vyžadují dlouhého vědeckého vysvětlování na konci příběhu.

13 Škvorecký, Nápady čtenáře detektivek, s. 56.
14 Todorov, Poetika prózy, s. 107.
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• V příběhu nesmí vystupovat žádný Číňan.

• K řešení nesmí detektivovi dopomoci náhoda, ani nesmí být veden nevysvětlitelnou 

intuicí.

• Pachatelem nesmí být sám detektiv.

• Detektiv nesmí odkrýt žádnou stopu, aniž ji hned odhalí také čtenáři.

• Duchem chudý přítel detektivův, jeho „Watson“, nesmí zatajit žádné myšlenky,  

které  se  mu  honí  v  hlavě;  musí  mít  inteligenci  mírně,  ale  jen  velmi  mírně  

podprůměrnou.

• Nesmí se vyskytovat dvojčata nebo dvojníci.15

Toto Knoxovo desatero pak využil ve své knize Hříchy pro pátera Knoxe Josef Škvorecký.

Co se týče samotných typů detektivních žánrů, zmiňuje Todorov obtížnost časového 

vymezení  jednotlivých  typů  a  určení,  zda  tyto  typy  vznikaly  po  sobě,  či  současně.16 

Lze sledovat určitý vývoj od klasické detektivky až k románu s napětím, ovšem postupem 

času došlo u typů detektivek k rozvolnění a promísení, takže je dnes již obtížnější konkrétní 

dílo zařadit do jedné z těchto kategorií.

2.3 Literární kompozice detektivního žánru
Charakteristika  detektivního  žánru  je  často  srovnávána  s  popisem  tragédie, 

který poskytuje  Aristoteles  ve své  Poetice,  jak  tomu činí  například  Somerset  Maugham.17 

Dorothy Sayers tomuto tématu věnuje kapitolu ve své knize Unpopular Opinions, kde uvádí, 

že  jediným  důvodem,  proč  se  Aristoteles  nezabýval  detektivkou,  bylo,  že  žil  v  době, 

kdy detektivní žánr neexistoval,18 a dodává, že už „od začátku přijímá Detektivní příběh jako 

předmět hodný vážného zacházení.“19

Jan Cigánek k tématu definice detektivky uvádí, že obecně je za základ detektivky 

považována hádanka. K vyřešení hádanky jsou poskytnuty určité stopy a vodítka, zároveň 

existuje několik možných řešení, z nichž je ale pouze jedno správné. Detektiv pak při řešení 

záhady postupuje podle těchto vodítek, ověřování hypotéz a zkušeností z předchozích událostí 

či  případů.  Výsledné odhalení  je  tedy nejen výsledkem sesbírání  stop,  ale  také  logického 

15 Škvorecký, Nápady čtenáře detektivek, s. 61–62.
16 Todorov, Poetika prózy, s. 110.
17 Steele, „The Structure of the Detective Story: Classical or Modern?“, str. 555.
18 Sayers, Unpopular Opinions, s. 178.
19 Sayers, Unpopular Opinions, s. 179.; více k problematice provázanosti Aristotelovy Poetiky a detektivního 

žánru viz Steele, „The Structure of the Detective Story: Classical or Modern?“.
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usuzování  a spojování.  Cigánek  dále  navrhuje,  že jedním  z hlavních  rysů  detektivky 

je dramatičnost, a tomuto prvku jsou podřízeny všechny další prvky – od postavy detektiva, 

řešitele  záhady,  až  po  monology  a popisy  prostředí,  stejně  jako  psychologie  jednotlivých 

postav.  Vše  v  příběhu může mít  svůj  smysl  pro  odhalení  záhady nebo zmatení  detektiva 

či čtenáře. Jako poslední bod pro detektivní žánr uvádí Cigánek také důležitost její logické 

skladby.20 

Dorothy  Sayers  navrhuje,  že  jádrem  detektivky  je  „umění  vystavění  lži“  tak, 

aby čtenář  byl  odveden pryč od správného řešení  až do okamžiku,  kdy dojde k odhalení. 

Pravé umění však spočívá v tom, že tato lež je vystavěna na pravdivých informacích, které 

autor podá tak, že je čtenář sveden k falešné teorii.21 Ke struktuře detektivky Sayers uvádí, 

že detektivní  příběh  obvykle  začíná  vraždou,  pokračuje  pátráním,  které  komplikují  různé 

drobné  zápletky,  a končí  odhalením  vraha  (případně  jeho  popravou).22 Podobný  názor  na 

umění  detektivky  představuje  i  Dan Miron,  který uvádí,  že  „máme pocit,  že  jsme dostali 

hodnotu odpovídající penězům a času, které jsme investovali do čtení  detektivního příběhu 

jen  a pouze,  pokud nám je  poskytnuto  spojení  jasného  řešení  takové  detektivní  hádanky, 

ke kterému je ale pouze detektiv schopen dospět, s myšlenkovým pochodem, který je logický 

a deduktivní.“23

Podobně i Milda Danyté stanovuje jako základní prvky zápletky detektivního románu 

tyto body:

• „zločin, většinou vražda, je spáchán v počátcích příběhu

• větší množství podezřelých s více motivy

• ústřední charakter formálně nebo neformálně jedná jako detektiv

• detektiv sbírá důkazy o zločinu a jeho oběti

• detektiv vyřeší záhadu a určí pravý zločin

• obvykle je zločinec zatčen nebo jinak potrestán.“24

20 Cigánek, Umění detektivky, s. 206–212. 
21 Sayers, Unpopular Opinions, s. 185–186. 
22 Sayers, Unpopular Opinions, s. 181. 
23 Miron, „Komrija be-Jisrael“, str. 109. V této části článku Miron také poukazuje na již výše zmíněný fakt, 

že v pravé detektivce by nemělo být řešení nadpřirozené, detektiv by měl dojít k řešení pouze přirozenou 
logikou, a tak je čtenáři umožněno sám dojít k řešení záhady.

24 Danyté, Introduction to the Analysis of Crime Fiction, s. 5. 

17



Cigánek dělí vnější kompozici detektivky na tři úseky – expozice, vyšetřování případu 

(skládající  se  ze tří  částí  –  stupňování,  vrchol  a  sestup),  v  němž je  čtenář  naváděn skrze 

orientační  detaily,  a  řešící  scéna.  Jako  samostatný  bod  pak  vyčleňuje  úlohu  detektiva 

v příběhu. 25

Expozice neboli prostorové umístění příběhu je první z těchto oblastí. V expozici je 

vždy přítomen „ztajemněný zločin jako výchozí premisa celého dalšího vyprávění“26, které se 

postupně stupňuje až k řešící scéně. Expozice je obvykle první částí detektivního příběhu, 

uvedením do děje,  které  má čtenáři  vylíčit  zločin a naladit  čtenáře do patřičné atmosféry 

stylem tohoto líčení. „Expozice [...] připravuje děj, ale také jeho ovzduší, náladu, barvu.“27 

V expozici je také často na scénu uveden detektiv, vyšetřující případ, který případně předvede 

své detektivní schopnosti. Expozice končí momentem, kdy začíná proces řešení případu.

Jak  bylo  zmíněno  výše,  dochází  během  vyšetřování  případu  ke  třem 

stádiím – stupňování,  vrcholu  a  sestupu,  v  němž  dochází  vyloučení  nesprávných 

závěrů – které všechny slouží k zesílení napětí v příběhu. Zároveň v této části příběhu fungují 

tzv. orientační detaily, které poskytují vodítka k vyřešení záhady či naopak děj zpomalují,28 

a napomáhají tak k zajištění správného tempa vývoje příběhu. Mohou to být nové události, 

důkaz či stopa, psychologická vlastnost postav, logický argument či vzpomínka z minulosti. 

Vrátíme-li se k tvrzení Dorothy Sayers o vystavění lži,29 pak v klasické detektivce v podstatě 

většina  těchto  orientačních  bodů  slouží  ke  svedení  čtenáře  ze stopy,  k  odvedení  jeho 

pozornosti. Ve vrcholné části jsou „orientační detaily z druhé části (stupňovací) ověřovány 

fakty,  usuzováním,  vzájemným  srovnáním  a  stávají  se  zdrojem  detektivovy  teorie“30. 

Ve stádiu sestupu pak dochází k vylučování nesprávných teorií a konečného vyřešení záhady 

je dosaženo skrze „nový orientační detail, který plní funkci posledního zvratu“31.

Řešící scéna tvoří závěr detektivky, v němž jsou zváženy všechny orientační detaily, 

které zůstaly  v  platnosti  a  je  podán  konečný  důkaz.  V  této  části  příběhu  je  využíváno 

tzv. efektu. Jedná se o závěrečný překvapivý moment,  který zvýší napětí čtenáře před tím, 

než dojde  k  vyřešení  či logickému  vtipu,  kdy  je  vybráno  jako  správné  řešení,  které  bylo 

nejméně očekáváné (zde se opět vracíme k tvrzení Dorothy Sayers o umění oklamat čtenáře 

25 V následujících několika odstavcích je shrnut výklad kompozice detektivky dle Cigánka; viz Cigánek, 
Umění detektivky, s. 251–348. 

26 Cigánek, Umění detektivky, s. 262. 
27 Cigánek, Umění detektivky, s. 273. 
28 Tento jev zvaný retardace popisuje také například Dagmar Mocná v souvislosti s autorovým záměrným 

odkládáním odhalení vraha (Mocná, Encyklopedie literárních žánrů, s. 107).
29 Viz výše, poznámka 21. 
30 Cigánek, Umění detektivky, s. 317. 
31 Cigánek, Umění detektivky, s. 318. 
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tak, aby na základě pravdivých orientačních bodů došel ke klamnému závěru), ale logická 

motivace pro jeho zvolení je zcela přesvědčivá.

Cigánek  kromě  těchto  částí  detektivky,  které  označuje  jako  vnější,  rozlišuje  také 

tzv. vnitřní  činitele  v  kompozici.  Mezi  něž  řadí  prvek  záhady  zločinu  a  prvek  postavy 

detektiva.32 Prvek  záhady  zločinu  je  víceméně  statický,  daný  už  v  expozici.  Zajímavým 

prvkem je postava  detektiva,  která  v podstatě  určuje  ráz  celého  detektivního  románu,  činí 

z detektivky  detektivku.  Detektiv  je  v  centru  zápletky  a  zároveň  na  ní  hledí  z  vnějšku, 

je hybatelem celého příběhu.  Podle  Cigánka je  skrze postavu detektiva  promítána  do díla 

i ideová  motivace  autora.  Nicméně  také  uvádí,  že  v  klasických  detektivkách  se  obvykle 

detektiv příliš nevyjadřuje k dění ve světě kolem něj. Detektivové podle něj řeší záležitosti 

případu,  ale  „nežijí  svou lidskou historii.  Zaujímají  postoj  k případu,  ale  nikoliv ke světu. 

Rozplétají rébus kombinací, a jakmile dají do všeho něco navíc, je to jen literární póza.“33

 Zároveň je detektiv obvykle v klasických detektivkách určitým způsobem vzdálen 

od samotného případu, řeší případ, aniž by byl jeho součástí, aniž by se jej případ doopravdy 

týkal, jeho funkcí je správné zkombinování orientačních bodů tak, aby byl případ vyřešen.34 

S postupem času  se však toto  postavení  detektiva  společně  s  vývojem detektivního žánru 

posouvá k více osobnímu rázu, vyřešení případu už není pro detektiva pouze intelektuální 

hrou,35 nýbrž osobní záležitostí, kdy je kladen důraz i na psychologii jak jeho, tak ostatních 

postav. 

K postavě detektiva se vyjadřuje  také izraelský badatel  Dan Miron, který definuje 

detektiva jako postavu, která je v podstatě základem celé detektivky.36 Podle něj je detektiv 

tím,  kdo  určuje  ráz  celé  detektivky,  podle  jeho  vývoje  se vyvíjí  také  detektivní  příběh. 

Podle Mirona  je  také  třeba,  přestože  je  detektiv  ve  své  podstatě  dobrý,  aby měl  nějaké 

nedostatky,  často  nebývá  nijak  zvlášť  úspěšný  ve  svém osobním životě.  Tyto  nedostatky 

slouží k tomu, aby se detektiv přiblížil ke čtenáři a nebyl nedosažitelným, jak se může zdát při 

jeho  výjimečné  schopnosti  řešit  záhadu.  „Tento  nedostatek  vyvažuje  detektivovu  převahu 

a tak  ho  mění,  přes  to  vše,  na  někoho,  kdo  patří  do  skupiny  ,našich‘  lidských  vztahů.37 

32 Viz Cigánek, Umění detektivky, s. 334–348. 
33 Cigánek, Umění detektivky, s. 338.
34 Přílišnou „mechaničnost“ detektivce ostatně vyčítal už skotský spisovatel Robert Louis Stevenson 

(Steele, „The Structure of the Detective Story: Classical or Modern?“, s. 565).
35 Peter Hühn, podobně jako Cigánek zmiňuje, že zatímco v klasické detektivce detektiv funguje jako ten, 

kdo vyřeší záhadu a nastolí pořádek, u drsné školy už tomu tak není. Detektiv se stává jak čtenářem, 
tak částečným autorem prvního příběhu, může jej ovlivnit a je jím ovlivňován. Ztrácí se jeho morální 
nadřazenost, jeho „čtenářský“ nadhled a oddělenost od děje. (Hühn, „The Detective as a Reader: Narrativity 
and Reading Concepts in Detective Fiction“, s. 461–462). 

36 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 110.
37 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 110.
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Lze podotknout,  že  podobnou  funkci  hraje  též  detektivův  pomocník,  který  se  svou 

„negenialitou“  může vnášet prvek „zlidštění“,  přiblížení  se čtenáři,  a zároveň v některých 

případech i sloužit ke zvýšení čtenářova dedukčního sebevědomí, které bylo detektivovými 

schopnostmi sníženo.

Zajímavou interpretaci klasického detektivního románu poskytuje Peter Hühn ve svém 

článku „The Detective as a Reader: Narrativity and Reading Concepts in Detective Fiction“, 

kde na základě Todorovovy teorie o dvou příbězích38 navrhuje, že sám vrah je v detektivním 

příběhu vlastně  jakýmsi  autorem,  který  skrze  snahu zamaskovat  svůj  zločin  vytváří  nový 

příběh a vepisuje „tajný příběh svého zločinu do každodenní reality.“ Detektiv, který se snaží 

o obnovení pořádku v komunitě, do níž byl zločinem vnesen chaos, pak podobně jako čtenář, 

čtoucí neznámý text, vymýšlí interpretační vzorce a poté do nich dosazuje indicie, které ho 

pak navedou až ke správnému vzorci a zároveň zavrhují vzorce chybné. Detektivovo „čtení“ 

je ovšem komplikováno faktem, že záměrem „autora“ narativu (zločinu) není správná, nýbrž 

chybná  interpretace  („tento  zápas  uvnitř  románu  je opakován  na  vyšší  úrovni  mezi 

spisovatelem a skutečným čtenářem“).39 Další postavy v detektivním narativu sehrávají podle 

Hühna úlohu vedlejších autorů, tvořících vedlejší příběhy, a detektiv tak musí pro správnou 

interpretaci vyřadit příběhy těchto vedlejších autorů. V druhém příběhu, narativu vyšetřování, 

detektiv  svou  „čtecí  činností“  prvního  příběhu  vlastně  píše  tento  druhý  příběh.  Celou 

detektivkou  se  tedy  táhne  určitá  dvojznačnost,  dva  oddělené,  avšak  vzájemně  propletené 

příběhy, které jsou spojeny až na konci příběhu v závěrečném odhalení postavou detektiva. 

Tímto  aktem  je  podle  Hühna  objasněna  záhada,  obnoven  narušený  pořádek  v komunitě 

a existence dvou příběhů zrušena, jejich význam byl naplněn a není jich více zapotřebí.40

Jak je možné vidět v předchozím výkladu, pochází klasický detektivní žánr z anglicky 

mluvícího prostředí, přesto lze sledovat jistý podobný vývoj i v hebrejsky mluvícím prostředí. 

V následujících kapitolách bude pojednáno o tom, jak s detektivním žánrem obecně izraelské 

prostředí  zachází,  jak přistupuje k výše předestřeným prvkům detektivky a jaký vývoj  lze 

v průběhu  času  sledovat.  Nejdříve  bude  nastíněn  tento  vývoj  obecněji  před  zkoumaným 

obdobím a poté podrobněji ve zkoumaném období na příkladu vybraných autorů. 

38 Viz výše, poznámka 9. 
39 Hühn, „The Detective as a Reader“, s. 456. 
40 Hühn, „The Detective as a Reader“, s. 454–458. Hühn se dále ve svém článku zabývá také funkcí dvojitého 

příběhu v „drsné škole“, kde jsou tyto linie více provázány, viz Hühn, „The Detective as a Reader“, s. 461. 
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3 Počátky hebrejské detektivky

3.1 První detektivky v hebrejštině
Eli Ešed ve svém článku o zrodu detektivky v Izraeli41 uvádí, že je možné sledovat 

jistý  vzorec  detektivky  již  v  apokryfních  kapitolách  knihy  Daniel,  v  příběhu  o  záchraně 

Zuzany, kterou Daniel vysvobodil pomocí výslechu a srovnání křivých svědectví. Upozorňuje 

také  na  náznaky  hebrejské  detektivky  v  knihách  kanadského  rabína  Jehudy  Judela 

Rosenberga, který na počátku 20. století sepsal několik příběhů o pražském Maharalovi a roku 

1913 vydal knihu Sefer chošen ha-mišpat,42 v níž Maharal rozluští záhadné zmizení kamenů 

z náprsního štítu velekněze z Britského muzea. Nutno podotknout, že Arthur Conan Doyle 

napsal povídku  Židovský náprsní štít43 a sám Rosenberg uvádí, že část příběhu převzal od 

anglického autora „známého spisovatele a velkého vědce, který se zve Konan Dozsvil (קאנאן 

což ,44“(דזשוויל  nápadně  jméno  tohoto  spisovatele  připomíná.  Nejde  tedy  pravděpodobně 

o originální Rosenbergův výtvor, nýbrž o upravenou verzi Doylovy povídky.45

Dle  Dana  Mirona  stojí  detektivka  z  velké  části  na  buržoazní,  kapitalistické, 

konzervativní společnosti, kterou ochraňuje. Proto podle jeho názoru nebylo možné, aby se 

v mandátní  Palestině  a v počátcích  státu  Izrael  detektivnímu  žánru  dařilo.  Palestina  první 

poloviny 20. století byla podle něj příliš proměnlivá a neměla dostatečně vykrystalizovanou 

buržoazní  vrstvu,  ve  které  by  úmrtí  jedince  bylo  problémem  hodným  řešení  detektiva; 

častokrát smrt byla naopak činem hrdinským jako smrt pro vlast. Pro detektivku tak nebylo 

v literárním  a  společenském  prostoru  dostatečně  vhodné  prostředí.  Přesto  už  na  počátku 

20. století  vznikají  překlady  a  drobná  originální  díla  detektivního  žánru  v  hebrejštině. 

Miron uvádí  mimo  jiné  příklad  spisovatele  a  zakladatele  revizionistického  hnutí  Zeeva 

Žabotinského, který „věřil celým srdcem ve vzdělávací vliv detektivního románu a vyžadoval 

jeho zařazení na seznam povinné hebrejské literatury pro mladé čtenáře, ať už prostřednictvím 

41 Ešed, „Be-ikvot ha-balaš ha-ivri“, s. 1–3. 
42 Encyclopedie.com, heslo: Rosenberg, Yehuda Yudel.
43 Poprvé vyšla v roce 1899 v magazínu Strand – informace převzata z The Artur Conan Doyle Encyclopedia.
44 Jehuda Judel Rosenberg, Chošen ha-mišpat šel kohen ha-gadol, s. 5.
45 Informaci o Jehudovi J. Rosenbergovi a jeho podílu na tvorbě detektivních příběhů zmiňuje také Nathan 

Cohen ve svém článku „Sherlock Holmes in the Pale of Settlement: Yiddish Crime Stories 1860–1914“ 
(s. 273).  V tomto textu poukazuje Cohen na fakt, že se krimi a detektivní příběhy objevují v židovském 
prostředí již ke konci 19. století, ovšem v jidiš, a Rosenbergovu tvorbu v oblasti detektivky spojuje se 
zvýšenou popularitou detektivních příběhů v jidiš v tomto období.
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překladu46 (sám začal překládat příběhy Sherlocka Holmese47 do hebrejštiny a dokonce tuto 

překladatelskou práci předal členu své rodiny, Jonu Kupovi) nebo originální tvorbou.“48

3.2 David Tidhar a raný vývoj hebrejské detektivky
První  významnější  originální  detektivní  příběhy  v hebrejštině  vznikají  v  mandátní 

Palestině již v letech třicátých, kdy byl novinář Šlomo ben Jisrael zaujat osudy bývalého člena 

Hagany, soukromého detektiva a spisovatele Davida Tidhara a vytvořil z něj hlavní postavu 

ve svých krátkých detektivních povídkách.

David Tidhar se narodil v Jaffě roku 1897 jako David Todrosovitz. Navštěvoval školu 

v Neve Šalom,  roku 1918 narukoval  do Židovské  legie  a  později  se  stal  členem Hagany. 

Mezi lety 1921 a 1925 sloužil  jako člen Policejních sil  Palestiny řízené Brity.  Roku 1924 

publikoval knihu Hříšníci a hříchy země izraelské (Chotim ve-chetaim be-erec Jisrael), která 

popisovala různé formy života podsvětí.  David Tidhar  vydal také další  knihy založené na 

svých životních zkušenostech, nicméně jeho největším knižním dílem je devatenáctisvazková 

Encyklopedie zakladatelů a budovatelů Izraele (Encyklopedia le-chalucej ha-jišuv u-vonav:  

Dmujot u- tmunot), na které pracoval od roku 1947 až do své smrti roku 1970.49

V roce 1926 si  David Tidhar  otevřel  soukromou detektivní  kancelář,  „první  svého 

druhu  v Izraelské  zemi.“50 Právě  tato  činnost  společně  s  jeho  osudy  inspirovala  novináře 

Šlomo ben Jisraele, aby z Tidhara učinil protagonistu svých fiktivních detektivních povídek, 

vycházejících mezi lety 1930 a 1932 jednou týdně pod názvem Knihovna detektiva (Sifrijat  

Balaš).  Tyto  povídky  se  těšily  velké  oblibě,  avšak  právě  tato  obliba  společně  s  faktem, 

že kromě  pravého  jména  byla  na obalu  příběhů  vyobrazena  také  Tidharova  fotka, 

vedla k ukončení vydávání Tidharových dobrodružství, neboť detektiva obtěžovali fanoušci, 

kteří obléhali jeho kancelář a ukazovali si na něj na ulici. Série tak byla ukončena s počtem 

46 Zajímavá fakta o překladu děl do hebrejštiny v době před vznikem státu zmiňuje Zohar Shavit ve svém 
článku „The Status of Translated Literature in the Creation of Hebrew Literatuer in Pre-State Isarel 
(The Yishuv period)“, kde mimo jiné uvádí počty publikovaných děl originálních a přeložených. 

47 O Žabotinského  překladu  Doyla  do  hebrejštiny  se  zmiňuje  například  také  kniha  Beyond  Descriptive  
Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury, s. 15; či ostatně sám Žabotinský ve svém 
dopise z roku 1923, kde píše, že „V Aku jsme přeložili příběhy o Sherlocku Holmesovi. Dva nebo tři se  
objevily v tisku, myslím, že v týdeníku Ha-chajim.“ (Archiv Žabotinského Institutu v Izraeli, Dopis Chavě 
a Támar Žabotinským z 23.10.1923).

48 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 121.
49 Encyklopedia le-chalucej ha-jišuv u-vonav.
50 Encyklopedia le-chalucej ha-jišuv u-vonav.
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28 brožur, každá o 32 stránkách.51 Šlomo ben Jisrael ale po své emigraci do USA roku 1937 

ve vydávání  Tidharových  dobrodružství  pokračoval.52 Před druhou  světovou  válkou  byla 

práva na tuto detektivní sérii zakoupena novinami Hajnt,53 které příběhy vydávaly v jidiš.54

V roce 2016 byla po Davidu Tidharovi také pojmenována cena za literaturu v oblasti 

detektivního  žánru,  kterou  jako  první  obdržel  redaktor  deníku  Ha-Arec  a spisovatel  Aluf 

Benn.55

Díky své životní  dráze a zosobnění protagonisty detektivních příběhů,  vydávaných 

Ben  Jisraelem,  je  dnes  David  Tidhar  považován  za  předchůdce  izraelských  detektivů. 

Ve 30. a 40.  letech  se  vyskytly  pokusy  oživit  detektivní  příběhy  ve  stylu  Tidharovských 

detektivek, nicméně nebyly příliš úspěšné. Jak uvádí Eli Ešed, „o založení státu Izrael se zdá, 

že hebrejské detektivní  příběhy už naplnili svoji funkci a židovský detektiv se na dlouhou 

dobu [z hebrejské literatury] vytratil. Je možné, že se veřejnost v tomto období zajímala více 

o dobrodružství  židovského bojovníka,  zatímco židovský detektiv  už nebyl  nadále vnímán 

jako tak exotická a vzdálená postava, jak tomu bylo v letech třicátých.“56 

Detektivní žánr se tak v 50. letech zachoval pouze v dětské literatuře, kde detektivní 

příběhy  vycházely  v podobě  brožovaných  sešitů.  Mezi  autory,  kteří  tyto  příběhy  psali, 

patří například  Jigal  Mosinzon  se  sérií  Ha-Samba či  Šraga  Gafni,  píšící  mimo  jiné  pod 

pseudonymem  On  Sarig  či  Avner  Karmeli,  autor  série  Mladí  Detektivové (Ha-balašim 

ha-ceirim).  Tyto  detektivní  příběhy  však  byly  považovány  za  nízkou  literaturu,  patřící 

do literatury dětské. V 60. letech se sice tu a tam objevují díla s náznaky detektivního žánru, 

jako třídílná série o Iciku Gurovi a Jael Paz, ale až do 80. let,  kdy se izraelská detektivka 

dostává ke slovu zásluhou knih Batji Gur, zůstává detektivní žánr téměř zapomenut.57

51 Eli Ešed uvádí, že poté, co Tidhar ukončil svou účast v těchto příbězích, byla jeho postava nahrazena 
postavou Davida Sokolika Almoga a bylo o něm vydáno několik dalších brožur s příběhy (Ešed, „Be-ikvot 
ha-balaš ha-ivri“, s. 4). 

52 Karpel, „The Real Sherlock Holmes of Tel Aviv“. 
53 Hajnt („Dnešek“) – deník v jidiš, který vycházel ve Varšavě od roku 1906 do roku 1939. 
54 Revolvy.com, heslo David Tidhar. 
55 Karpel, The real Sherlock Holmes of Tel Aviv. 
56 Ešed, „Be-ikvot ha-balaš ha-ivri“, s. 5. 
57 Ešed, „Be-ikvot ha-balaš ha-ivri“, s. 6–7. 
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3.3 Počátky izraelské detektivky v 80. letech
Podle  literární  historičky  Zivy  Shamir  panují  mezi  30.  lety  a  posledními  dvěma 

dekádami 20. století, kdy začala v Izraeli vznikat detektivka, jisté paralely. Ziva Shamir tvrdí, 

že  „devadesátá  léta,  stejně  jako  třicátá,  byla obdobím  nepokojů,  násilí  a  vnímané  ztráty 

morálky – obdobím, které dalo vzniknout velkému národnímu schizmatu.  V důsledku toho 

detektivní příběh, s jasným vymezením dobra a zla, nabídl vyzkoušený a pravý vzorec, který 

poskytl  zmírnění  obavy  společnosti  ohledně  vedení  a  stability,  když  byl  vrah  dopaden 

a pořádek znovu nastolen.“58 

V 80. letech v Izraeli nastupuje tzv. Jiná vlna (Gal acher), která mimo jiné hledá nové 

literární žánry (ke slovu se tak například více dostává mizrachi literatura).59 V tomto období 

se literární díla soustřeďují více na jednotlivce a jednotlivé události, zároveň je v izraelské 

literatuře už z předchozích literárních etap přítomen prvek antihrdiny.

Jair Lapid se domnívá, že četba detektivních románů byla v Izraeli považována za cosi 

podřadného,  nepatřícího  do krásné literatury,  a proto se detektivka  netěšila  velké oblibě.60 

Dan Miron také zmiňuje několik bodů, kvůli nimž není detektivka příliš vhodným žánrem pro 

izraelskou společnost. Byl zde již výše zmíněn názor, že detektivní žánr potřebuje stabilní, 

nepříliš  proměnnou  společnost.  „Žádný  detektivní  příběh  neobstojí  ve  světle  literatury 

,padlých‘, kteří umírají kvůli naplnění života. [...] Společnost v zemi Izrael a ve státě Izrael 

ve svých  počátcích  byla  jednak  příliš  živelnou  společností  imigrantů  a  také  společností 

revolucionářskou, idealistickou, válčící a zápasící. Příchod detektivního románu musel počkat 

až do určitého vychladnutí tavícího kotle imigrace, na to, až se étos oběti stane obyčejnějším, 

a zejména na vykrystalizování bohaté a stabilní izraelské buržoazie, která bude mít značný 

zájem na zachování společenské, finanční a národní skutečnosti.“61

Kromě tohoto vysvětlení  poukazuje Miron také na fakt,  že je detektivní  žánr spjat 

s pocitem kolektivní viny. „Rozkvět izraelského detektivního románu v rozsahu románu Batji 

Gur by nebyl možný, pokud by se v izraelské společnosti neobjevil hluboký pocit kolektivní 

58 Abramovich, Back to the Future, s. 203–204. Tuto citaci též uvádí Naomi Sokoloff, „Jewish Mysteries“, 
s. 69. 

59 Abramovich, Back to the Future, str. 109. Podle Chanana Chevera Dror Mišani ve své knize Be-chol injan 
mizrachi ješ ejze absurdiut: Hofaat mizrachiut be-sifrut ha-ivrit be-šenot ha-šmonim uvádí, že se 
ve skutečnosti ke slovu mizrachi hlasy nedostávají, nýbrž jsou pouze využívány k podpoření sionistického 
aškenázského narativu. (Chanan Chever, „Bejn nichus le-chatranut“, s. 589–592). 

60 Abramovich, Back to the Future, s. 203. 
61 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 122. 
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viny.  Tento pocit  je podobný  vědomí  hříchu  v  křesťanství62 tím,  že  je  založen  na  mýtu 

o ,pádu‘.“63 V izraelské  společnosti  jde  ovšem  o  odpadnutí  od  „ráje“  chudého  a  čistého 

zemědělství a příklonu k blahobytu a státu.64 Tento pocit kolektivní viny ostatně může také 

pramenit ze Zivou Shamir uváděného pocitu nestability a ztráty morálky, lze tedy pracovat 

s již uvedenou potřebou znovunastolení pořádku. Při srovnání vyjádření Zivy Shamir a Dana 

Mirona lze poukázat na jistou protikladnost jejich názorů. Zatímco Miron tvrdí, že k rozvoji 

žánru je třeba stabilní společnosti, Shamir poukazuje na to, že se žánr v Izraeli rozvíjel právě 

v  obdobích  nestability.  Nicméně  je  možné  říci,  že  pokud  podle  Zivy  Shamir  napomáhá 

detektivní žánr k obnovení stability, pak tato stabilita již musela být jednou stanovena, ideální 

stav již musel existovat, jinak by nebylo co obnovovat. 

Dle výkladu Zivy Shamir se tedy v 80. letech detektivní román jeví jako nabízející 

možnost poskytnutí  hrdiny,  zástupce zákona a pořádku, zosobněného v postavě detektiva. 

Přitom  je  zachován  dobový  literární  trend  soustředění  na  malou  skupinu  či  jednotlivce. 

Mimo to se v 80. letech také více dostávají ke slovu ženské autorky jako Nava Semel či Orly 

Castel-Bloom. Mezi nimi jsou i autorky detektivních románů jako Dvora Bergman a Ora Šem 

Or  a také  Batja  Gur  a  Šulamit  Lapid,  které  publikují  své  první  detektivní  romány 

ve 2. polovině  80.  let  a  jsou  zahrnuty  do této  práce.  O  podobném  rozkvětu  krimi  žánru 

a zároveň nárůstu vlivu ženských autorek v této oblasti v 80. letech mluví také profesorka 

hebrejštiny a komparativní  literatury Naomi Sokoloff  v souvislosti  s americkou židovskou 

spisovatelkou detektivek Faye Kellerman (nar. 1952, svou první knihu vydala roku 1986). 

Jak Naomi Sokoloff ale ukazuje, zatímco v USA byl v 80. letech krimi žánr již zavedeným 

a populárním literárním žánrem, který pouze přijal mezi své autory i židovské ženské autorky, 

v Izraeli  to byly  právě  ženské  autorky,  kdo tento  žánr  uvedly  mezi  ostatní  literaturu.65 

Za průkopnici v moderní izraelské detektivní literatuře je považována Batja Gur.

62 Miron se ve svém článku šířeji zabývá jak křesťanskými kořeny detektivky, tak teologickým 
a existencialistickým chápáním detektivky, které však pro tuto práci nejsou příliš podstatné.

63 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 119. 
64 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 124. 
65 Sokoloff , „Jewish Mysteries“, s. 66–69.
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4 Batja Gur
Batja Gur se narodila roku 1947 v Tel Avivu rodičům přeživším šoa jako Batja Mann. 

Až do střední  školy  žila  v  Ramat  Gan  a  poté  absolvovala  střední  školu  Tichon  Chadaš 

v Tel Avivu. Po vojenské službě,  kterou strávila  jako učitelka  v Ofakim, vystudovala obor 

hebrejské  literatury  a historie  na  Hebrejské  univerzitě  v  Jeruzalémě.  Byla  vdaná 

za psychologa Amose Gura, s nímž měla tři děti – Jonatana, Ehuda a Chamutal, manželství 

však  skončilo  rozvodem  a od  roku  1997  žila  Batja  Gur  s  literárním  kritikem  Arielem 

Hirschfeldem, který o ní po její smrti napsal knihu Poznámky ke zjevení (Rišumim šel hitgalut, 

2006).  Po dokončení  studia  pracovala  Batja  Gur  jako  učitelka  na  internátní  škole 

při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.  Mezi lety 1972 a 1975 žila v Greensboro v Severní 

Karolíně, kde vyučovala na základní škole hebrejštinu a další předměty týkající se judaismu.

Po návratu do Izraele se začala věnovat psaní a v roce 1988 vyšla v nakladatelství 

Keter  její  první  kniha  pod  názvem  Recach  be-šabat  ba-boker (Vražda  v  sobotu  ráno). 

Tato kniha je  prvním dílem šestidílné  detektivní  série  o  inspektoru  Michaelu  Ochajonovi: 

Vražda v sobotu ráno – Recach be-šabat ba-boker, (1988); Smrt na katedře literatury – Mavet  

ba-chug  le-sifrut (1989),  Sdílené  spaní  –  Lina  mešutefet (1991);  Správná  vzdálenost  –  

Ha-merchak  ha-nachon,  (1996);  Vražda  na cestě  do Betléma  –  Recach  be-derech  Bejt  

lechem,  2001);  Vražda, natáčíme  –  Recach,  mecalmim (2004).  Kromě  této  knižní  série 

napsala také knihu pro děti  Špeh v domě (Meragel be-toch ha-bajit, 2000), romány  Kámen 

po kameni (Even tachat even, 1998) a Tak jsem si to nepředstavovala (Lo kach tearti li, 1994), 

a knihu esejí Nalevo od hladové cesty (Mi-kviš ha-raav smola, 1990).

Batja Gur také dlouhodobě psala pro literární přílohu novin Ha-arec a některé z jejích 

literárních kritik vyšly posmrtně v knize  Bez vynechání stránky (Mi-bli daleg al daf, 2008). 

Batja Gur zemřela v roce 2005 v Jeruzalémě na rakovinu. Její knihy byly přeloženy do mnoha 

jazyků  – angličtiny,  němčiny,  francouzštiny,  španělštiny  či  ruštiny  a  její  první  detektivní 

román,  Vražda v sobotu  ráno,  byl  roku  1991  pod  původním názvem v  Izraeli  zfilmován. 

Za svou  tvorbu  obdržela  Batja  Gur  ceny  jako  Deutscher  Krimi  Preis  (1993)  nebo 

francouzskou WIZO Prize (1996).
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4.1 Zápletka
Děj  románu  Recach  be-šabat  ba-boker začíná  nálezem  těla  psychoanalytičky  Evy 

Neidorf jedním z jejích kolegů ráno před její chystanou přednáškou.66 Na místo je přivolána 

policie a vyšetřování se ujímá vrchní inspektor Michael Ochajon. Po vyslechnutí přítomných 

v Psychoanalytickém  institutu  se  Michael  v  doprovodu  vedoucího  institutu,  profesora 

Hildesheimera,  vydává do domu Evy Neidorf,  kde zjišťuje,  že se již  mezitím někdo stihl 

do domu  vloupat.  Toto  vloupání,  společně  s  tím,  že kdosi  odnesl  z  banky  dokumenty 

o pacientech Evy Neidorf, svádí částečně vyšetřování na falešnou stopu. Jako pachatel těchto 

činů je odhalen jeden z pacientů Evy Neidorf, plukovník Joav Alon, který se snažil zakrýt 

skutečnost,  že  podstupuje  psychoanalýzu.  Následně  je  pak  do nemocnice  přivezen  Elíša, 

labilní  mladík,  s  nímž  měla  poměr  jedna  z  psychoanalytiček,  Dina Silver,  která  ho  měla 

v péči. Právě kvůli zatajení této aféry a ochraně své kariéry se Dina Silver odhodlala k vraždě 

Evy Neidorf. Děj románu je zakončen přiznáním Diny Silver a jejím zatčením.

4.2 Postavy

4.2.1 Detektiv Michael Ochajon

Batja Gur vytvořila pro svou detektivní sérii postavu detektiva Michaela Ochajona, bývalého 
studenta historie a nyní vrchního inspektora vyšetřovací divize v jeruzalémském okrsku. Jeho 
první popis nám je poskytnut z pohledu Šlomo Golda, jedné z vedlejších postav, takto:

Všiml si, že ten vysoký, který šel za prvním policistou, je oblečený v džínách a světle modré 

košili,  kostkované dalšími odstíny modré.  Aniž by si  to  zcela uvědomoval,  všiml si  Gold 

i těch nejmenších detailů. Mimo jiné postřehl to, že ačkoliv z dálky vyhlížela postava toho 

vysokého  mladistvě,  zblízka  měl  jeho  obličej  vzhled  spíše  člověka,  kterému  je  už  přes 

čtyřicet. Ještě než s ním Gold prohodil jediné slovo, už ho iritovala uvolněnost a lehkost, s níž 

nesl své chlapecky vyhlížející tělo, a zejména pocítil nepřátelskost vůči jeho očím, které si ho 

prohlížely,  temné,  pronikavé,  lemované  dlouhými,  hustými  řasami  a  podtržené  vysokým 

lícními  kostmi.  Ty  oči  byly  to  první,  čeho  si  Gold  všiml,  když  se  ho  ptal,  zda  je  ten, 

kdo uvědomil policii.67

66 Cushing Strout ve svém článku „Romance and the Literary Detective: The Legacy of Dorothy Sayers“ 
upozorňuje na podobnost místa nálezu oběti s románem Dorothy Sayers Nepříjemnost v klubu Bellona, 
viz Sayers, 3x lord Petr, s. 191–194. (Strout, „Romance and the Literary Detective“, s. 432). 

67 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 17. 
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Sama  Batja  Gur  v rozhovoru  uvedla,  že  Michaela  Ochajona  původně  zamýšlela 

jakožto ideální verzi sama sebe. Měl to být „buržoazní, spokojený muž, ženatý [...], otec tří 

dětí,  v  podstatě  šťastný,  který  každý  večer  přicházel  domů  ke  své  manželce“.  Michael 

Ochajon ve své finální podobě vznikl až po výběru psychoanalytického institutu jako místa 

činu a byl vytvořen tak, aby tvořil větší kontrast k „jekes“68 z institutu.69

Michael  Ochajon  je  představen  jako  bývalý  výborný  student  historie  s  možností 

doktorského  studia  na  Cambridge  a  svou  policejní  práci  provádí  tak  dobře,  že  bude 

pravděpodobně v blízké době povýšen. Na první pohled se tedy jeví jako úspěšný člověk. 

Při bližším  pohledu  je  však  možné  pozorovat  problémy,  se  kterými  se  potýká. 

Svého doktorského studia (o kterém si stále dělá představy, že by se k němu mohl vrátit) 

se vzdal  kvůli  brzkému,  nechtěnému  sňatku,  který  skončil  rozvodem.  Zůstává  ve  vztahu 

s milenkou, která sice tvrdí, že ho miluje, ale nerozvede se kvůli němu, protože je katolička,  

a se kterou se pokoušel mnohokrát rozejít, ale nepodařilo se mu to.

Zpočátku v něm to prohlášení nevzbudilo nic než pocit radosti a úlevy, ale potom přišly dny, 

kdy, jak ona ostatně předvídala už na začátku, byla bolest intenzivnější než štěstí. A potom 

přišly  dny,  ve kterých  v  něm krátká  dostaveníčka  a pouhá  hrstka  příležitostí  strávit  spolu 

čtyřiadvacet hodin vzbudily bolest tak bodavou, jakou jindy nepoznal. Nakonec byl rozchod 

nevyhnutelný  a Michael  to někdy dokázal  vydržet,  když  se  ponořil  do  práce.  Maja,  která 

oznámila  své  úmysly  předem,  nicméně  vytrvala  bez  slitování  v  nekonečném  vábení, 

před kterým nemohl obstát navěky. Prozatím si mohl započítat devět pokusů se s ní rozejít.70

Svou detektivní  práci provádí sice dobře,  ale jeho velké nasazení do případu vede 

k zanedbávání sama sebe i svého vlastního syna.  Do jisté míry je vydělován ze společnosti, 

v níž  se pohybuje,  a to jak kvůli  svému mizrachi  původu (pochází  z Maroka),  tak svými 

kolegy kvůli své původní profesní odlišnosti, jak ilustruje věta, kterou od svého nadřízeného 

Michael slýchává: „Tohle není univerzita, rozumíš?“71

Batja  Gur nám představuje  hrdinu,  který  se v izraelské  literatuře  objevuje  typicky 

od přelomu 70. a 80. let, stále silného a kladného, ale ne zdaleka už ne bezchybného a s jistou 

krizí identity. Tento hrdina stále do jisté míry splňuje představu sionistického nového Žida, 

ale zároveň  Batja  Gur  s  jistou  ironií  volí  za  tohoto  hrdinu  mizrachi,  opak  sionistického 

68 Jeke (plurál jekes) – Žid z německy mluvících zemí. Termín vychází z toho, že němečtí Židé jsou známí pro 
své  puntičkářství. 

69 Picker, „A Product of Sheer Desperation“. 
70 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 133. 
71 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 105. 
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aškenázského  kibucníka,  který  navíc  svou  policejní  kariéru  nezvolil  z  přesvědčení, 

ale z existenčních  důvodů.  Proti  němu  staví  jako  protějšek  intelektuální  Židy  evropského 

původu,  kteří  absolutně  nenaplňují  sionistickou  myšlenku,  nýbrž  spíše  vytvářejí  jakousi 

evropskou enklávu,  přestože  jsou v Jeruzalémě.  Batja  Gur  se jistým způsobem distancuje 

nejen od sionistické idey silného Žida,  ale také od izraelské armády. Toto ilustruje  případ 

plukovníka Yoava Alona, bývalého člena hnutí Ha-šomer ha-cair a bojové jednotky, který není 

schopen se vyrovnat  se  svou pozicí,  na které  rozhoduje  o  povoleních  Palestincům žít  na 

územích připojených k Izraeli po roce 1967.

Co bylo důvodem deprese, chtěl se Michael zeptat, ale Alon ho předběhl. Podstata jeho práce  

jakožto  vykonavatele  stanného  práva,  vyprávěl  Alon,  bylo  udělování  povolení.  „Nevím, 

nakolik jste v obraze, ale tihle lidé potřebují povolení i k tomu se vymočit, nevěřil byste tomu, 

s  čím  vším se  musím  vypořádávat,  nikdo  by  tomu nevěřil.“  Ačkoliv  si  myslel,  že  bude 

schopný  se  s  tím  srovnat,  po tu  dobu,  co spolupracoval  s  předchozím  vykonavatelem, 

po kterém měl funkci převzít; i když měl pod sebou lidi, kteří za něj vykonávali velkou část 

dohlížení, začaly ho ty věci pronásledovat. Nikdy ho nenapadlo, řekl Michaelovi, že bude mít 

se svou novou funkcí tolik těžkostí. „Vy na to taky nevypadáte,“ řekl mu jako rovný rovnému, 

„vy byste to taky neustál, věřte mi. Nepřipadáte mi jako ten typ, nejste dost brutální, a tady  

nejde vůbec o politické názory, nikdy jsem se nezabýval politickými otázkami, jde o lidskost, 

pouze a jen o to, do jaké míry si můžete hrát na Boha, a v tom jsem nikdy nebyl dobrý,  

ale to po mě do té doby také nikdy nebylo žádáno.“72

Na  sociální  kritiku  Batji  Gur  prostřednictvím  postavy  plukovníka  Yoava  Alona 

poukazuje  také  Dvir  Abramovich,  který  tvrdí,  že  „vyobrazením  vysoce  postaveného 

důstojníka IDF (který je navíc evropského původu) jako impotentního Gur možná poukazuje 

na bezmocnost armády v jednání s palestinskou populací a na hlubší úrovni na ztrátu hodnot 

mezi izraelskou elitou.“73 Stejně tak jako po založení státu Izrael nastoupil na místo hrdiny 

izraelský  voják,  ujímá  se  nyní,  kdy nastává  krize  důvěry  ve  vedení,  role hrdiny  detektiv, 

policista, který je sice zástupcem vedení, ale ne jeho zcela typickým reprezentantem.

Jak bylo zmíněno, Michael Ochajon se také stále musí vyrovnávat se svou mizrachi 

identitou, což lze pozorovat ve zkoumaném románu Recach be-šabat ba-boker. Michael zde 

čelí  předsudkům jak  ze  strany  členů  Institutu,  kteří  podle  Ochajonových  úvah  „si  vůbec 

nejsou jisti jeho schopností něco vyřešit a jsou plni předsudků vůči policii a také nejspíš vůči 

72 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 178. 
73 Abramovich, Back to the future, s. 213. 

29



tomu, kdo nepochází z Evropy,“74 tak ze strany nálezce místa činu a psychoanalytika Šlomo 

Golda, který neočekává, že by Ochajon mohl mít vědomosti z oblasti psychologie. Podobně 

k němu přistupuje i jeho tchán, který mu, kromě požadavku změny jména, nabízí také, že mu 

zaplatí  studium,  protože  „když  už  je  [Michael]  z  Maroka  a  chudý,  tak alespoň  ať  má 

diplom.“75 Se svým mizrachi původem se ostatně Ochajon vyrovnává v průběhu celé sérii a to 

i vnitřně, například když nechce mluvit s vyslýchaným arabsky, protože se bojí, že by neměl 

správný přízvuk či tvar některého slova, přestože rozumí výborně,76 stydí se za to, že nezná 

kulturu evropských Židů,77 či zmiňuje, že zakoušel těžkosti po příchodu do Izraele:

Tady se Michaela zeptal, zda se narodil v Izraeli.

Ne, ale přijeli do země, když mu byly tři.

Pro děti neznamená jazyk takovou potíž.

Ne, souhlasil Michael, ale byly tu potíže jiné.78

Také  stydí  se  za  své  rodiče.79 Abramovich  dokonce  navrhuje,  že  také  Ochajonova 

aférka z mládí s matkou jeho kamaráda Uriho „symbolizuje touhu a zápas mizrachi člověka 

zpřítomnit  se mezi  izraelskými kulturními pány,“80 a podobně tomu bylo v prvních letech 

i s jeho současnou milenkou Majou.

4.2.2 Vrah

Přestože  detektivovi  i  dalším  postavám  je  v  románu  věnována  značná  pozornost, 

překvapivě málo je řečeno o vrahovi, tedy vražedkyni. Za vraha, stejně jako za oběť, si Batja 

Gur zvolila  ženu,  krásnou,  bohatou a  úspěšnou,  dokonce  i  její  jméno,  Dina  Silver,  značí 

bohatství. Při prvním setkání s Michaelem Ochajonem v něm vzbudí obdiv, přestože si na ní 

už  všímá  jistých  drobných  nedostatků  jako  jsou  „příliš  tlusté  kotníky“,  okousané  nehty 

či nepřirozený chlad ve vystupování.

Rudé šaty, které měla na sobě, z jemné, hladké látky, byly, podle jeho názoru, pro tak chladný 

den příliš tenké, ale rozhodně se hodily k její  bledé tváři,  šedým očím a černým vlasům, 

74 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 29. 
75 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 134. 
76 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 129. 
77 Gur, Literary murder, s. 34. 
78 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 41. 
79 Gur, Literary murder, s. 35. 
80 Abramovich, Back to the future, s. 216. 
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které měla zastřižené nakrátko tak, že zdůrazňovaly křehkost a bělost jejího krku. Lícní kosti  

měla vysoké, ústa plná, možná skoro až moc, a nebýt tlustých kotníků a neudržovaných rukou 

(všiml si okousaných nehtů), byla by dokonalá.81

 Také  jsou zde naznačeny jisté  příznaky sobeckosti,  když je  zmíněno,  že se vdala 

za svého muže pro peníze.  Tato sobeckost  a  zaměřenost  na sebe pak vyplouvá na  povrch 

společně s odhalením její aféry s pacientem. Nejenže porušila hlavní pravidlo, že by neměla 

navazovat  žádné osobní vztahy s pacientem, ale  také ve středu jejího zájmu není  ochrana 

jejího o mnoho mladšího milence, ale jí samotné a její kariéry. Pro skrývání svého zločinu 

výborně  využívá  své  praxe  z psychoanalytiky,  přesto  nakonec  volí  nepříliš  udržitelnou 

metodu vyhýbání se výslechu formou předstírání nemoci, a když se nakonec sama prozradí 

a dozví se, že její milenec Elíša je mrtvý, pokusí se dokonce o druhou vraždu za účelem skrytí 

svého prvního zločinu.

A potom se na něj vrhla, na Hildesheimera, její ruce, jakoby samy od sebe, se obemkly kolem 

jeho  krku.  Michael  Ochajon  musel  vyvinout  obrovskou  sílu,  aby vyprostil  hrdlo  z  rukou 

s okousanými nehty.82

4.2.3 Oběť

Obětí  řešeného  zločinu  je  také  žena,  Eva  Neidorf,  uznávaná  psychoanalytička 

pracující  v Psychoanalytickém  ústavu,  která  je  zavražděna  v  den  své  přednášky. 

Je popisována  jako  pohledná,  charismatická,  výborná  ve  svém oboru  a  perfekcionistická, 

přísná na sebe i na ostatní. Stejně jako Dina Silver je Eva Neidorf zpočátku prezentována jako 

dokonalá  a  všemi  uznávaná.  V průběhu vyšetřování  však vyplouvají  na  povrch  její  různé 

nedokonalosti.  Zdaleka  nebyla  všemi  tolik  oblíbena,  jak  bylo  Michaelovi  na  začátku 

vyšetřování řečeno, o svých navenek dokonale vypadajících přednáškách si vůbec nebyla jistá 

a potřebovala ujišťování o jejich správnosti,  finanční záležitosti  za ni řešil její  švagr, je jí 

vyčítán nedostatek soucitu. Stejně jako u Diny Silver si Batja Gur bere postavu ze zdánlivě 

dokonalé  aškenázské  elitářské  společnosti  a  poukazuje  na  její  chyby.  Vyjevuje  tak  jistý 

paradox toho,  že zatímco se Michael  Ochajon cítí  svým způsobem méněcenný a snaží  se 

dokázat, že je na stejné úrovni jako aškenázští členové Institutu, jsou to právě oni, kdo svým 

způsobem v životě selhávají, když se skrývají za přetvářku elitářství a distancovanosti.

81 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 95. 
82 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 205. 
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4.2.4 Vedlejší postavy

Kromě  hlavních  postav  vystupuje  v  románu  mnoho  dalších  postav  vedlejších 

a v několika případech je dokonce vedlejším postavám věnováno více prostoru než vrahovi. 

Nejvýraznější  vedlejší  postavou  je  Šlomo Gold,  psychoanalytik,  z  jehož  pohledu  je  nám 

poprvé představen detektiv Michael Ochajon. Šlomo Gold se čtenáři nejeví jako nijak výrazná 

a zajímavá postava, Batja Gur ho popisuje jako muže kolem pětatřiceti, ženatého, nekuřáka, 

mírně  elitářského.  Před nástupem  do  Institutu  pracoval  v  nemocnici  na  psychiatrickém 

oddělení.  Přes  jeho  zdánlivou  obyčejnost  a  ne-výjimečnost  mu  je  připsána  důležitá  role, 

je tím,  kdo  nalézá  tělo  Evy  Neidorf.  A je také tím,  kdo  poskytuje  první  popis  Michaela 

Ochajona. Během vyšetřování nám zdánlivě mizí z dohledu, ale znovu se objevuje na konci 

románu  u  rozuzlení  zápletky,  když  je  při  jeho  noční  službě  na  psychiatrii  přivezen 

do nemocnice  Dinin  milenec  Elíša  po pokusu o sebevraždu.  Je  tím,  kdo vyslechne  spolu 

s Michaelem vyprávění Elíšova spolubydlícího Jákoba o aféře mezi Elíšou a Dinou a poté se 

ujímá ochranné stráže nad Jákobem. V této kapitole, kdy už dochází k odhalení všech detailů 

s  výjimkou  samotného  přiznání  Diny  Silver  ke  zločinu,  je  Gold  postavou  nahrávače, 

pomocníka,  který pomáhá k ukázání detektivovy chytrosti  a kterému je podáno vysvětlení 

zápletky  namísto  čtenáře.  Podobnou  roli  tohoto  detektivova  pomocníka  je  možné  vidět 

i v profesoru  Ernestu  Hildesheimerovi,  který  vysvětluje  Michaelovi  fungování  Institutu, 

pomáhá mu v pátrání v domě Evy Neidorf a také mu na konci pomáhá získat od Diny Silver 

přiznání. Hildesheimer v románu nicméně také hraje úlohu někoho, v kom Michael Ochajon 

nalézá spřízněnou duši z řad aškenázské elity a tedy jakýsi nástroj vyrovnávání se s vlastní 

mizrachi identitou, jak již bylo zmíněno výše.

Další postavou, které je věnována zvláštní pozornost, je psychoanalytik Joe Linder, 

z jehož pohledu je psaná celá jedna kapitola a který je vlastníkem vražedné zbraně. Linder 

si zakládá  na  své  představě  sama  sebe,  považuje  se  za  vtipného,  sebekritického 

a společenského, nicméně se stále necítí  na Institutu plně přijatý,  protože přišel na Institut 

z jiného oboru než jeho kolegové. Mimo jiné si zlepšuje svou pověst i předstíráním, že se 

musel naučit německy pro přijetí do Institutu, přestože ve skutečnosti je němčina jeho rodný 

jazyk.

Vyprávělo se, že aby ho přijal do Institutu, požadoval Deutsch po Joe Linderovi, aby se naučil  

německy. Dokonale. A Joe Linder ze své strany dělal vše pro to, aby podpořil tento mýtus,  

který  z něj  činil  předmět  zvědavosti  a  výjimečnosti.  Nakonec,  všichni  v  Institutu  byli  
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ohromeni jeho znalostí němčiny. Pravdou bylo, že němčina byla jeho mateřštinou, jazykem, 

kterým mluvil se svými rodiči, kteří emigrovali z Německa do Holandska.83

Abramovich  tento  projev  popisuje  jako  ilustraci  distancovanosti  členů  Institutu 

od zbytku společnosti.84 Batja  Gur ho čtenáři  vykresluje  jako člověka,  který je v podstatě 

zcela  sobecký, první manželku donutil  k potratu,  v druhém manželství směřuje k rozvodu, 

kariéra  mu  upadá,  protože  se  více  zaměřil  na  sebe  než na své  pacienty.  Ostatně  jeho 

sebestřednost vyjadřuje Batja Gur i tím, že celá kapitola z Linderova pohledu se skládá pouze 

z jeho úvah o sobě a teprve v posledních odstavcích se objevuje Linderovo zjištění, že mu 

chybí zbraň. Vidíme-li v postavě plukovníka Alona symbol selhání vedení, je možné se ptát, 

zda v sobě postava Joe Lindera také nenese jistou symboliku. Linder, který přišel z Evropy 

do Izraele  a začal  svou práci  s  velkým potenciálem,  nyní  ztrácí  schopnost  dobře pracovat 

kvůli zaměřenosti na sebe, místo na pacienty, kterým má sloužit. Je možné, že zde Batja Gur 

skryla  jistou  narážku na  stát,  který  vznikl  s  velkým potenciálem,  ale nyní  je  jeho vedení 

zaměřeno špatným směrem, jak to někteří v Izraeli v 80. letech viděli.

4.3 Prostředí
Hlavní  působiště  Michaela  Ochajona  je  v  Jeruzalémě.  Toto  město  pravděpodobně 

autorka zvolila kvůli tomu, že sama v Jeruzalémě dlouho žila a jelikož „psala o tom, co znala, 

aby zachovala  uvěřitelnost“,85 rozhodla  se  pro  místo,  které  takový  požadavek  splňovalo. 

Samotné místo činu ve svém prvním románu, psychoanalytický institut, si Batja Gur zvolila 

podle  svých  vlastních  slov  pod  vlivem  toho,  že  její  tehdejší  manžel  byl  kandidátem 

na Izraelský  psychoanalytický  ústav.  Této  předlohy  se  držela  do  té  míry,  že  popisuje 

architektonický ráz budovy (např.  dvoupatrová  budova s  kulatou  verandou,  ke které vede 

schodiště  stoupající  k  ní  z  obou  stran),86 a  přestože  mění  název  ulice  na  Montefiore 

(která v Jeruzalémě  není),  je  podobnost  s předlohou tak  nápadná,  že v anglickém překladu 

došlo k tomu, že název ulice byl změněn na ulici Disraeliho ve čtvrti Talbija, kde dodnes sídlí 

právě  Izraelský  psychoanalytický  institut.  Ostatně podobným způsobem Batja  Gur  zvolila 

i dějiště další ze svých knih, Mavet ba-chug le-sifrut, místo, na kterém sama studovala.

83 Gur, Recach be-šabat ba-boker, s. 66–67. 
84 Abramovich, Back to the future, s. 211. 
85 Picker, „Product of Sheer Desperation“. 
86 Gur, Recach be-šabat ba-boker, v originále s. 5, v anglickém překladu s. 2. 
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4.4 Práce se zápletkou
Při zaměření se na výstavbu Guřina detektivního románu  Recach be-šabat ba-boker 

lze vidět, že se v zásadě drží výše zmíněné základní struktury detektivky, jak ji uvádí Dorothy 

Sayers,  tedy že detektivní  příběh  obvykle  začíná  vraždou,  pokračuje  pátráním, 

komplikovaným  různými  drobnými  zápletkami  a  končí  odhalením  vraha  (případně  jeho 

popravou). Hned první kapitola románu sloužící jako expozice nám představuje jak místo činu 

a zločin samotný, tak detektiva, s malou výjimkou toho, že nalezené důkazy na místě činu 

neslouží k dedukci o vrahovi, ale pouze k potvrzení později zjištěných faktů a nefungují tedy 

příliš jako vodítka. Navazuje pátrání v podobě výslechů podezřelých a komplikace v podobě 

vloupání do domu zavražděné či ukradení potřebných dokumentů.  Řadou výslechů Michael 

Ochajon zjišťuje, že mezi jmény pacientů, které měla Eva Neidorf v péči, jedno chybí. Zde je 

uplatněn výše zmíněný koncept  „umění  vystavění  lži“,  kdy je čtenář  (i  detektiv)  naváděn 

na falešnou  stopu.  K  tomuto  odvedení  pozornosti  od  skutečného  vraha  slouží  v  románu 

postava plukovníka Alona Yoava, jehož snaha uchránit svou pověst a kariéru vede až k jeho 

zatčení a výslechu, nicméně nenavádí ke skutečnému vrahovi a kromě odvedení pozornosti 

slouží jen k zredukování vodítek.

K rozuzlení  zápletky  a  řešící  scéně,  kterým jsou věnovány  poslední  dvě  kapitoly, 

dochází podle pravidel klasické detektivky, ovšem v případě překvapivého zvratu tomu tak již 

zcela není. Překvapivý zvrat se sice v románu objevuje v podobě Elíšovy sebevraždy, nicméně 

spíše  než  k obrácení  teorie  jiným  směrem  jen  dokončuje  odhalení  zločince. 

Jako pravděpodobnější  možnost onoho překvapivého zvratu se naskýtá výslech plukovníka 

Alona, na kterého ukazují mnohé důkazy, ale který, jak bylo výše zmíněno, v důsledku slouží 

pouze k zmatení čtenáře. Po řešící scéně už tedy k dalšímu překvapivému zvratu nedochází 

a čtenář  je  přiveden  až  k samotnému  odhalení  zločince  a  jeho  doznání  na  posledních 

stránkách knihy.

4.5 Záměr autora
Ve svém rozhovoru s Leonardem Pickerem z roku 2004 Batja Gur uvádí, že ji k psaní 

vedla její láska k detektivní literatuře, zejména dílu Raymonda Chandlera a Rexe Stouta.87 

Od 70. let byly vytvářeny lepší izraelsko-americké diplomatické vztahy a izraelské směřování 

87 Picker, „Product of Sheer Desperation“.
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se obrací více na západ. V důsledku toho přirozeně docházelo k větší kulturní výměně, a tedy 

i k výměně v oblasti literární. Jak upozorňuje Naomi Sokoloff, zatímco hebrejská detektivka 

stála v 80. letech na svých počátcích, americká už byla plně rozvinutým žánrem. V 80. letech 

však dochází,  pravděpodobně právě v důsledku navazování  lepších diplomatických vztahů 

s Izraelem, k soustředění amerických autorů na témata související s judaismem a Izraelem. 

Podle  Naomi Sokoloff  fakt,  že  „hebrejská  detektivní  fikce  jde  ve  stopách a  bere  si  vzor 

z žánrů, které přišly z USA a Evropy, naznačuje, že vzestup tohoto žánru je alespoň z části 

možné připsat nové kulturní orientaci, to jest zejména ,amerikanizaci Izraele‘.“88 Tímto jevem 

se Naomi Sokoloff dále zabývá ve svém článku, kde srovnává přístup americké detektivní 

autorky Faye Kellerman, píšící o židovském americkém detektivovi, a Batji Gur a její knihu 

Mavet ba-chug le-sifrut, ve které Michael Ochajon kvůli vyšetření případu musí cestovat do 

USA. 

Jak  upozorňuje  Abramovich,  podobně jako  ve  Recach be-šabat  ba-boker a  Mavet  

ba-chug le-sifrut literatury polemizuje Batja Gur s ideami vedení státu a sionismu i v románu 

Lina  mešutefet,  kde Michael  Ochajon  vyšetřuje  vraždu  inovátorské  členky  kibucu.  Podle 

Abramoviche  ukazuje  Batja  Gur  na  rozpad  původního  konceptu  kibucu,  který  měl  být 

zemědělskou osadou a nyní prosperuje  z uměle vyšlechtěné  rostliny.  Tato  rostlina,  kaktus, 

je pěstována na bývalém švestkovém sadě, což je dle Ambramoviche „symbolickou známkou 

úpadku sionistického zemědělského etosu“.89 Podle Abramoviche je tento román „meditací 

mezi  ideály  pionýrské  generace,  kteří  kibuc  vystavěli,  a  deziluzí  zřetelnou  v Izraeli 

v 90. letech.“90

Naomi okoloff také upozorňuje na jistý rys, který je typický pro Batju Gur, a to její 

společenská  kritika  skrze  psaní,  za  použití  mizrachi  detektiva  Ochajona,  který  odhaluje 

„shnilé jádro starých a vážených, převážně aškenázských institucí.“91Batja Gur se opakovaně 

vrací  k  problematice  mizrachi  Židů,  když svého mizrachi  detektiva  opětovně staví  oproti 

aškenázské  společnosti,  ať  už  je  to  psychoanalytický  institut,  katedra  literatury,  kibuc 

či orchestr. Její kritika přístupu k neaškenázské části izraelské společnosti obecně je pak lehce 

naznačena například v postavě arabského zahradníka Aliho, který automaticky předpokládá, 

že bude podezřelý jen kvůli svému arabskému původu.92

88 Sokoloff, „Jewish Mysteries“, s. 68. 
89 Abramovich, Back to the future, s. 224. 
90 Abramovich, Back to the future, s. 222. 
91 Sokoloff, „Jewish Mysteries“, s. 80. 
92 Podobně by bylo možné vykládat souvětí, které se z nějakého důvodu objevilo v anglické verzi knihy, kdy 

„mu připadalo, jakoby zlato-zelená barva (na střeše ortodoxního kostela) pohasínala společně s nadějemi 
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Přestože již v jejích prvních detektivních románech lze sledovat společenskou kritiku, 

zpočátku se Batja Gur soustředila opravdu na detektivní žánr a kritiku spíše naznačovala pár 

větami a symboly. Ve svých pozdějších detektivních románech, Recach be-derech Bejt lechem 

a  Recach,  mecalmim,  se  však  podle  Cushinga  Strouta  soustředí  na  společenskou  kritiku 

na úkor  žánru  a využívá  k doplnění  děje  skutečné  historické  události.  V  případě  románu 

Recach,  mecalmim dotahuje  dokonce  soustředění  na  politické  záležitosti  do  té  míry, 

že možnost čtenáře zjistit, kdo je vrahem a jak byl odhalen, zcela chybí.93

arabských rodin namačkaných u plotu kolem kostela a staré kamenné soudní budovy.“ (Gur, Saturday 
Morning Murder, str. 139). Toto souvětí ovšem v hebrejském originále není. 

93 Strout, „Batya Gur: Mystery and Israeli History“, str. 40–43. 
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5 Šulamit Lapid
Šulamit Lapid se narodila v Tel Avivu roku 1934 jako Šulamit Giladi. Vystudovala 

obor Blízkovýchodních studií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Po dokončení vojenské 

služby  pracovala  nějakou  dobu  na  izraelském  velvyslanectví,  nejdříve  v  Paříži  a  poté 

v Londýně.  Po návratu  do  Izraele  studovala  Anglickou  literaturu  a  Blízkovýchodní  studia 

na Hebrejské  univerzitě  v  Jeruzalémě.  Také  byla  vdaná  za  novináře  a  politika  Tommyho 

Lapida (zemřel 2008), s nímž měla tři děti: politika a spisovatele Jaira Lapida, dcery Merav 

a Míkal (která zahynula roku 1984 při dopravní nehodě). Mezi lety 1985 a 1987 pracovala 

Šulamit jako první žena na postu předsedkyně Asociace hebrejských spisovatelů. Její knihy 

byly  přeloženy  do  mnoha  jazyků  včetně  němčiny,  francouzštiny,  italštiny  či  japonštiny 

a za svou  tvorbu  obdržela  několik  cen,  například  Cenu  ministerského  předsedy  (1987) 

či Newmanovu cenu za literaturu (1994).

Svou první knihu, sbírku povídek nazvanou Znamení ryb (Mazal dagim), vydala roku 

1969  v nakladatelství  Eked  a  jejím  první  románem se  stala  kniha  Gaj  Oni (1982),  která 

vypráví o zakládání  prvotního osídlení  na místě osady Roš Pina.  K této knize pak vydala 

Lapid pokračování v roce 2005 pod názvem Farma žen (Chavat ha-almot). Lapid napsala šest 

knih  pro  děti  (Špic,  1971;  Dívka  snů –  Naarat  ha-chalomot,  1985;  Egyptský  krokodýl  – 

Ha-Tanin  micrajim,  1987;  Návštěva - Orech,  1988;  Špinavý  Oded –  Oded ha-meluchlach, 

1988;  Přikrývka  jménem  Zehava (Ha-Smicha  Zehava)  a  čtyři  divadelní  hry  (Opuštěné 

vlastnictví –  Rechuš natuš, 1987;  Náhradní matka –  Rechem fondaki, 1991;  Životní dílo – 

Mifal chajav, 1992;  Plavby – Haflagot, 1994). V roce 1988 také napsala knihu poezie  Okno 

(Chalon,  1988).  Kromě zmíněných děl  je Lapid autorkou dalších tří  sbírek povídek (Klid 

hlupáků – Šalvat šotim, 1974; Horečka – Kadachat, 1979; Sny jiných – Chalomot šel acherim, 

2014),  jedné  novely  (Lavička –  Ha-Safsal,  2000)  a  šesti  románů (Jako rozbitá  nádoba – 

Ke-Cheres ha-nišbar, 1984; U Babua – Ecel Babu, 1998; Medvědí objetí - Chibuk dov, 2002; 

A možná nebyli – Ve-ulai lo haju, 2011; Lidská chyba – Taut enoš, 2012) Motýl ve skladišti –  

Parpar  be-machsan,  2020).  V románech  Chibuk  dov a  Taut  enoš se  již  v  jistých  rysech 

objevuje žánr, kterému Šulamit Lapid věnovala celou knižní sérii o Lizi Badichi, a to žánr 

detektivní.

Tuto  detektivní  sérii  zahájila  Šulamit  Lapid  románem  Místní  noviny (Mekomon) 

v roce 1989.  Hlavní  hrdinkou  je  novinářka  Lizi  Badichi,  pracující  v  místních  novinách 
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v Beer Ševě a snažící se vyřešit případ vraždy, do něhož se náhodou zapletla. Kromě tohoto 

románu  napsala  v současnosti  Šulamit  Lapid  v  této  detektivní  sérii  dalších  pět  knih: 

Návnada (Pitajon, 1991),  Šperk (Ha-Tachšit, 1992),  Písek v očích (Chol be-ejnajim,  1997), 

Oko za oko94 (Pilegeš ba-giva, 2000) a Konec období citronů (Sof onat ha-limonim, 2007).

5.1 Zápletka
Když  se  Lizi  Badichi  vydala  na  průzkum na  dvojitý  pohřeb  důstojníka  Avnera  (Roziho) 

Rozena a jeho přítelkyně, Tami Simon, poslední, co by jí mohlo přijít na mysl, bylo, že při  

návratu domů z práce nalezne mrtvého [výše zmíněného] u sebe doma.95

Touto větou začíná druhý román Šulamit Lapid  Pitajon, ve kterém se Lizi Badichi, 

novinářka z místních novin Zman ha-Drom, zabývá případem dvojité vraždy a ukradených 

uměleckých děl. Poté, co kvůli reportáži Lizi navštíví zmíněný pohřeb, nachází po návratu 

domů u  sebe  v  bytě  právě  oficiálně  pohřbeného  Avnera  Rozena  (Roziho).  Rozi jí sděluje 

okolnosti své „vraždy“, kdy se mu vraha podařilo zastřelit a jeho mrtvola byla pohřebena pod 

Roziho jménem, a žádá ji o pomoc s vyšetřováním. Lizi se tak ujímá pátrání a s pomocí svého 

švagra  Beneciho,  důstojníka  Benciona  Koreše,  pátrá  po  identitě  vraha  a  motivu  vraždy. 

Zápletka je založena na faktu, že bylo objeveno několik skladeb ruského skladatele Alexandra 

Nikolajeviče Skrjabina a obrazů malíře Chajima Soutine. Tato díla byla dvěma přítelkyněmi, 

Bety  Kunt  a  Polet  Melnik,  propašována z poválečné  Francie  do Izraele  a  ukryta,  později 

se však objevila v držení sběratele umění v New Yorku. V rámci svého pátrání po motivu 

a identitě  vraha rozplétá  zároveň Lizi  Badichi vlákna příběhu těchto děl a jejich vlastníků 

a posléze ji to dovede až k vyřešení případu, kdy nakonec zjišťuje, že Rozi, kterému se snažila 

pomoci, je ve skutečnosti sám vrahem a své oběti zabil právě kvůli zmíněným uměleckým 

dílům. 

94 Z estetických důvodů byl použit název z anglického překladu, nicméně doslovný překlad „Konkubína na 
kopci“ je i přesnější, román je založen na příběhu z knihy Soudců, kapitoly 19 o znásilnění ženy 
Benjamínovci a tom, jak její muž rozeslal 12 kusů jejího těla do ostatních kmenů, aby se domohl 
spravedlnosti. 

95 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 1. 
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5.2 Postavy

5.2.1 Detektivka Lizi Badichi

Podobně jako Batja Gur, i Šulamit Lapid si volí za hrdinu svých detektivních románů 

mizrachi postavu, novinářku egyptského původu Lizi Badichi, která se v rámci své novinářské 

zvídavosti  zaplétá  do  vyšetřování  zločinů.  Lizi  je  vylíčena  jako  emancipovaná,  pracovitá 

žena,  plně oddaná  své  práci  jak  v  místních  novinách  Zman  ha-darom,  tak  psaní  pro 

celonárodní noviny Doar Ha-zman. Přes své povolání má pocit,  že není příliš společensky 

schopná.

Lizi vešla do svého pokoje, zavřela dveře a připadala si, jako by jí bylo sto. Věci, které o ní  

Beneci řekl Rozimu ohledně její osamělosti ji ještě pálily v uších. Najednou to vypadalo, jako  

by  se  všichni  její  známí  zabývali  vztahy,  a  jen  ona  pozorovala  sama sebe,  proplouvající 

světem jako velká a pomalá loď, plující v pevně daném kurzu, z redakce domů, bez jediné 

mělčiny či hlubiny, která by narušila tempo jejího života. Jaké je to tajemství. Jak se navazují  

všechny ty snadné vztahy?96

Na jednu stranu se Lapid u své detektivky dosti zaměřuje na její psychologii, na straně 

druhé  využívá  svou  hrdinku  jako  nástroj  společenské  kritiky,  jak  je  dále  rozebráno 

v podkapitole Záměr autora. 

5.2.2 Vrah

Postavou pro zápletku zásadní, a přesto ve většině dění spíše pasivní, je Rozi, policejní 

důstojník Avner Rozen. Poté, co se po svém vlastním pohřbu objeví živý a zdravý u Lizi 

doma, vydává se Lizi  podle jeho pokynů pátrat po vrahovi a motivu zločinu. Kromě jeho 

počátečního vyprávění se však Rozi v průběhu příběhu příliš neprojevuje. Přestože ovlivňuje 

Lizino  pátrání  a v podstatě  si  zabírá  její  byt  (což  v  kontextu  výkladu  mizrachi  versus 

aškenázové lze číst jako jeden z příznaků snahy o podřízení mizrachi aškenázům), zůstává 

jeho role až do závěrečné konfrontace, kdy se definitivně potvrzuje to, že je ve skutečnosti 

vrahem, vcelku pasivní.

O možnostech práce s vnitřním světem postav v detektivce se zmiňuje  Dan Miron 

ve svém článku „Komrija be-Jisrael“. Podle něj je možné odhalit vztahy mezi podezřelými, 

ale už ne jejich vnitřní světy, aby bylo uchováno tajemství identity vraha. Protože k odhalení 

96 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 40. 
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pachatele dochází až na poslední chvíli, v samotném závěru, nezbývá už téměř žádný prostor 

na rozebrání jeho psychologického profilu či myšlenkových pochodů po spáchání zločinu.97

5.2.3 Oběti

V tomto románu jsou uvedeny na scénu jako oběti zločinu dvě osoby. Jednou z nich je 

Tami Simon, která pomáhala při pašování uměleckých děl Skrjabina a Soutineho z Izraele 

a byla proto umlčena. Zajímavější postavou je však druhá oběť, Chazi Rodnicky. O jeho smrti 

se ví v podstatě od začátku příběhu, nicméně je Lizi  a tedy i čtenáři  představen jako ten,  

kdo se  pokusil  o  vraždu  jak  Tami  Simon,  tak Avnera  Rozena.  Objevy  v  průběhu  Lizina 

vyšetřování jeho profil nijak nezlepšují, v mládí měl několikrát problémy s policií, a to jak 

kvůli kvůli tomu, že ukradl auto,98 tak později kvůli drogám.99 Přesto se pak v závěru knihy 

dozvídáme, že nebyl „vrahem“, ale obětí.

5.2.4 Vedlejší postavy

Jednou  z  výraznějších  postav  románu  je  Liziin  švagr  Beneci,  policejní  důstojník 

Bencion Koreš.  V příběhu hraje  roli  jakéhosi  Liziina  pomocníka,  člověka,  se  kterým Lizi 

spolupracuje, aby vyřešila případ. V průběhu Liziina vyšetřování je Lizi vnímán spíše jako 

zdroj informací u policie, v závěru příběhu se však ukazuje, že do jisté míry ve skutečnosti 

Beneci využil Lizi, aby získal důkazy potřebné k usvědčení Roziho.

V románu vystupuje také dvojice Klára a Jákob, Liziina teta a strýc, kteří vyprávějí 

Lizi během pátrání o minulosti různých osob, vystupujících v dění. Přestože se jejich role zdá 

nevýznamná, informace, které od nich Lizi obdrží, v sobě v podstatě obsahují řešení případu 

a do jisté míry jsou i příčinou, proč zápletka vůbec vznikla.

5.3 Prostředí
Děj  se  odehrává  v  Beer  Ševě,  specifikovány  máme  obvykle  jen  městské  čtvrti, 

místo vraždy máme popsáno jako „dům na  vršku“.  Šulamit  Lapid  navíc  podle  rozhovoru 

97 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 103. 
98 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 73.
99 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 153.
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s Rino Zrorem100 při psaní románu nebyla dobře obeznámena s reálnou Beer Ševou, a proto 

také  „ačkoliv  Lapid mluví  o konkrétním městě,  odkazuje  na jen velice  málo specifických 

míst, a dokonce si vytvořila některá osídlení v okolí města“.101

Podle  Anat  Koplowitz-Breier  přesto  hraje  Lapidina  volba  prostředí  v  její  tvorbě 

významnou  roli.  Beer  Ševa  jakožto  centrální  město  v  oblasti  a  zároveň jistým způsobem 

stojící  na  izraelské  periferii  oddělené  od  zbytku,  vytváří  podle  Breier  prostředí  jakéhosi 

„třetího  prostoru“,  nabízejícího  nově přistoupit  k  mísení  Západu a  Východu,  dvou složek 

izraelské společnosti. Beer Ševa tak v postatě slouží jako jakýsi obraz tohoto mísení ve státě 

Izrael,  a  „tudíž  funguje  jako  výborný  prostředník  k  demonstrování  změn  a  vývoje 

odehrávajícího se v izraelské společnosti, zejména sociálních a kulturních transformací, jimiž 

prochází“102.

Zároveň je v Lapidině detektivní sérii podle Breier zřetelné propojení mezi vývojem 

Beer Ševy jakožto města, „z provinčního zapadákova do kulturního a technicky vyspělého 

centra na konci 20. století, a vývojem Lizi jakožto osoby, a to jak profesionálně, tak na osobní 

rovině“103.

V neposlední řadě pak podle Breier využívá Lapid právě „třetiprostorní“ pozice Beer 

Ševy k práci se vztahy mezi mizrachi a aškenázy, kdy se první, druhý i poslední případ v sérii 

odehrávají  v Omeru,  bohatém aškenázském předměstí  Beer  Ševy  (viz  podkapitola  Záměr 

autora).104

5.4 Práce se zápletkou
Lze říci,  že  se Šulamit  Lapid v zásadě drží  literární  kompozice detektivky.  Děj je 

zahájen vyprávěním Avnera Rozena o okolnostech a průběhu zločinu, je zde tedy předestřena 

expozice, kde je čtenáři představeno jak místo a okolnosti vraždy, tak okolnosti, které k ní 

z Roziho  pohledu  vedly.  V  rámci  Liziina  pátrání  je  do  děje  umístěno  také  hodně 

vypravovacích pasáží o minulosti jednotlivých postav, které fungují jako orientační detaily. 

Zároveň  tyto  orientační  detaily,  zejména  týkající  se  Chaziho  Rodnického,  pak  slouží 

100 Informace převzata z článku Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“; rozhovor podle odkazu 
není dostupný. 

101 Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“, s. 98. 
102 Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“, s. 100. 
103 Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“, s. 104. 
104 Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“, s. 108. 
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k zmatení čtenáře a navádí Lizi společně se čtenářem k Chazimu jakožto vrahovi a zločinci. 

Ve funkci „orientačního bodu posledního zvratu“ pak slouží Rozim nesprávně udané tvrzení 

o  čase, za který se dostal z místa vraždy.

K  řešící  scéně  pak  dochází  v  nemocnici,  poté,  co  se  Rozi  pokusí  Lizi  „zbavit“. 

Líčení se však  neujímá  klasicky  Lizi  jakožto  hlavní  hrdinka  a  detektivka,  nýbrž  její 

„pomocník“,  švagr Beneci,  který  zároveň  přináší  prvek  jakéhosi  překvapivého  momentu, 

když Lizi sděluje, že policie celou dobu věděla o Roziho fingované smrti a sledovala ji při 

vyšetřování na každém kroku.

Zajímavým faktorem v příběhu je, že Lizi po většinu děje vyšetřuje případ tak, jak jí 

byl podán pachatelem zločinu Rozim, a tedy v podstatě sleduje příběh vytvořený zločincem, 

který zmiňuje Peter Hühn.105

5.5 Záměr autora
Zatímco lokalitě zločinu a vyšetřování není věnováno mnoho prostoru, pozornost o to 

větší je věnována pozadí historickému. Děj románu se odehrává v roce 1991, během války 

v Zálivu,  a Šulamit  Lapid  se  nebojí  využívat  soudobého  dění  k  doplnění  děje,  ba  právě 

využívá podmínek života v ohrožení raketami s plynem a nutnosti ukrývat se při zaznění sirén 

k dobarvení příběhu. Vražda poblíž domu Šajkeho Simona, v „domě na vršku“ je spáchána 

během zvuku sirén,  které přehluší výstřely; Rozi na konci knihy využívá Lizinu plynovou 

masku k tomu, aby se ji pokusil zabít. Autorka, která psala knihu právě v období, do kterého 

zasadila i děj románu, zjevně silně prožívala situaci ve svém okolí, a proto do děje zasadila 

také několik scén, týkajících se přímo toho, jak se válka dotýká života obyčejných lidí, ať už 

dětí a učitelek ve školce, které se učí, jak si správně nasadit plynovou masku:

Esti  požádala  milé  hosty,  aby  sledovali  hodiny,  které  visely  na  zdi.  Potom řekla  dětem, 

že poběží do vedlejšího pokoje, který slouží jako kryt. Dvě děti upadly a jedna holčička strčila 

do Jonatana. Jonatanova matka propukla v pláč. „To je prostě strašné!“ řekla, utírajíce si oči.  

„Učíme tříleté děti, jak se bránit před plynovým útokem! V jakém světě to žijeme?“ Přesun do 

krytu, včetně uzavření dveří, přiložení mokrého ručníku mezi dveře a práh a přilepení lepící 

pásky, jim zabral čtyři minuty. Esti a Anat byly spokojené.106

105 Viz kapitola Literární kompozice detektivního románu. 
106 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 38. 
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A které malují obrázky o válce:

Esti utišila děti a řekla jim, že „naši milí hosté by rádi viděli jejich obrázky. Jak nakreslili 

Sadáma Husajna a rakety Scud a domy, které byly zničeny, a maminku a tatínka, kteří na sobě 

mají plynové masky.“107

Nebo  také  majitelů  restaurací  a  obchodů,  uprchlíků  před  raketami,  či  zdravotních  sester 

v porodnici, které řeší, jak v případě útoku zacházet s rodičkami a novorozenci:

„Jak vaše oddělení zvládá válku?“ zeptala se Lizi.

Zdravotní sestra se zasmála. „My jsme tu s válkou začali už v srpnu. Dělali jsme si starosti, už 

když Irák vyhlásil  džihád proti  Americe a Izraeli.  Ale když se začalo mluvit  o rozdávání 

plynových masek a letectvo vyhlásilo pohotovost, i my jsme vyhlásili pohotovost.“

„Koho míníte tím ,my‘?“

„Sestry na oddělení.“

„Nedostaly jste žádné instrukce od vrchního velení a ministerstva zdravotnictví?“

„Dostaly,  dostaly.  Ale  ochranné  přepravky  pro  děti  ještě  nebyly  dodané  a nevěděly  jsme, 

co dělat s předčasně narozenými. A velká hrozba,  after all, je chemická bojová látka. Co je 

třeba udělat dřív? Nejdříve dát děti do přepravek a pak si nasadit masku? A co kojení? Můžou 

maminky kojit  po chemickém útoku, i  když by jím mohly být  zasaženy? A co tatínkové? 

Můžeme jim dovolit přijít na oddělení, když venku proběhl chemický útok? A co máme dělat, 

pokud porod začne v sanitce nebo v domě rodičky zrovna v době útoku?“108

Abramovich uvádí,  že primárním záměrem Šulamit  Lapid bylo vykročit  z doposud 

daných  norem  izraelské  literatury.109 Jak  literárně,  zaměřením  na  okrajový,  v  Izraeli 

opomíjený žánr detektivky, tak v kritickém duchu, typickém pro vlnu desiluze, kdy Šulamit 

Lapid využívá své dílo ke společenské kritice. Stejně jako její spoluprůkopnice detektivního 

žánru v Izraeli  Batja  Gur se Šulamit  Lapid  zabývá vztahy mezi  aškenázskými a  mizrachi 

skupinami,  mezi  níže  postavenými  mizrachi  a výše  na  společenském  žebříčku  stojícími 

aškenázy. Stejně jako Batja Gur staví Šulamit Lapid hrdinu detektiva orientálního původu 

proti  aškenázské  společnosti,  v  níž  byl  spáchán  zločin,  a stejně  tak  jako  Guřin  Ochajon, 

Lapidina  Badichi  trpí  jistým  komplexem  méněcennosti.  Jak nicméně  poznamenává  Anat 

107 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 38. 
108 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 163–164. 
109 Více viz Abramovich, Back to the future, s. 227. 
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Koplowitz-Breier,  Šulamit  Lapid  dotahuje  společenský  rozdíl  mezi  svou  hrdinkou 

a vyšetřovanými  mnohem dále  než  Batja  Gur.  „Ačkoliv  jsou  oba  mizrachi,  Lapidina  Lizi 

je obyčejná novinářka, která si sama musela vydobýt svou pozici, a postrádá status Ochajona, 

vrchního inspektora vyšetřovací komise jeruzalémské policie.“110

Gur umožňuje svému detektivovi dosáhnout „uznání a vyrovnání se“ s aškenázskou 

společností  tím,  že  pronikne  do  jejich  společenství  a  prokáže  se  jako  stejně  společensky 

a intelektuálně schopný, že stojí na stejné rovině jako oni, není zde však potřeba představit 

příslušníky aškenázské vrstvy jako nutně negativní,  spíše dochází k jakémusi porozumění, 

prokázání rovnosti, jak je vidět na uctivém vztahu Ochajona s profesorem Hildesheimerem, 

který mu dokonce pomáhá k vyřešení případu a odhalení vraha.

Oproti  tomu  Šulamit  Lapid  vytváří  postavu  Lizi  Badichi,  která  sice  „téměř 

dostudovala“  bakalářský  titul,  nicméně  pochází  z  chudé  rodiny  egyptského  původu 

a rozhodně  není  nikým,  kdo by  byl  zvyklý  se  pohybovat  ve  „vyšší  společnosti“.  Jejími 

protivníci  jsou  aškenázští,  bohatí  zločinci,  kteří,  ačkoliv  vypadali  zpočátku jako ctihodní, 

ať už v případu soudce Hornštika či Avnera Rozena, o kterém Lizina teta Klára několikrát 

prohlašuje,  že je  to  „takový gentleman“,111 se ukážou jako zkažení  a proradní,  neštítící  se 

ničeho. Jak zmiňuje Abramovich, k zvýraznění pocitu nadřazenosti  aškenázské společnosti 

nad mizrachi využívá Lapid také scény týkající  se sexuálního styku Lizi Badichi právě se 

zmíněnými zločinci. Podle něj obzvláště „toto znásilnění [Lizi soudcem Hornštikem] může 

být  čteno  jako  využití  potomka  chudé  rodiny  ze  severní  Afriky,  který je vyobrazen  jako 

postava bezúhonná a oddaná.“112 Lapid tak nestaví svou mizrachi detektivní hrdinku na roveň 

aškenázské společnosti,  s jejímiž příslušníky Lizi jedná, nýbrž jistým způsobem ji staví na 

úroveň vyšší a aškenázští jedinci tak nemohou zdaleka být chápani s takovou úctou, jak tomu 

je u Batji Gur.

Odlišné čtení díla jak Batji Gur, tak Šulamit Lapid navrhuje Dan Miron. Poukazuje na 

fakt,  že  ačkoliv  jsou  hrdiny  těchto  detektivních  románů  postavy  mizrachi  původu,  jsou 

napsány aškenázskými autory. Podle něj tito hrdinové tak „neztělesňují nic jiného než další 

varianty  aškenázských  trendů,  a to trend  útěku  od  proletariátu  k  buržoazii  či  od  etnické 

periferie ke kulturnímu aškenázskému centru.“113 Podle něj ve skutečnosti obě autorky berou 

110 Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“, s. 96. 
111 Viz například Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 43 nebo s. 226. 
112 Abramovich, Back to the futute, s. 232. 
113 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 123. 
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aškenázské  evropské  hodnoty  jako  to,  co je třeba  udržovat  a  jejich  detektivové  je  neboří, 

pouze napravují nedostatky, které v nich vznikly.114

Šulamit Lapid se navíc volbou své postavy a výstavbou jejího charakteru dotýká také 

další  tématiky,  a  to  feminismu.115 Šulamit  Lapid  proti  sobě  staví  nejen  chudé  mizrachi 

a bohaté aškenázské postavy, ale také mizrachi hrdinku proti mužům, obvykle aškenázského 

původu, ať jsou to pachatelé zločinu, soudce Hornštik (Mekomon) a Avner Rozner (Pitajon), 

její rival z konkurenčních novin Doar Darom Benny Adulam  či Liziin šéf v novinách Doar 

Ha-zman Arieli. Ten sice zpočátku stále zpochybňuje její kompetentnost jakožto novinářky 

a vyhrožuje  jí  nahrazením  mužským  kolegou  Doronem  Cementem,  nicméně  v  poslední 

(dosud vydané) knize ze série o Lizi Badichi, Sof onat ha-limonim, projevuje jisté uznání její 

práci.116 Feministické ladění postavy Lizi lze ostatně vidět i na jejím přístupu jednak k práci, 

kdy  poté,  co  v  románu  Pitajon skončí  po  otravě  v nemocnici,  končí  kniha  Lizinou 

vzpomínkou

že má do zítřka napsat svých tisíc slov do ,Zmanu‘. Volný čas se změnil v luxus, který si 

nemohla dopřát od chvíle, kdy začala pracovat ve „Zmanu.“117  

A také ke vztahům, jak lze jasně vidět při narušení soukromí jejího domova Avnerem Rozi 

Roznerem

Když  dorazila  domů,  byly  čtyři.  Rozi  seděl  stočený  naproti  televizi  puštěné  beze  zvuku 

a sledoval animovaný film pro děti, v ruce její oblíbený hrneček. Najednou pochopila, proč se  

nikdy nevdala. Nemohla vystát fakt, že by s ní někdo sdílel její život: seděl na jejím křesle,  

díval se na její televizi, choval by se jako majitel k jejímu hrnku a její kávě. Samotná jeho  

přítomnost na místě, kde každá nitka byla získána tvrdou prací jejích rukou, ji  rozčilovala. 

Myšlenka, že si někdo dovolí ji vnutit svoji společnost, ji rozpalovala hněvem. Ve věku 32 let 

považovala za své právo určit si, s kým chce, nebo nechce, sdílet svůj životní prostor. Byla 

samostatná entita, která pracovala pro své potřeby a přání, a myšlenka, že se někdo odvážil 

proniknout proti její vůli hranicemi, kterými se obklopila, byla nesnesitelná. Tradice svatby jí  

náhle připadala jako degenerace, odcizení svobody a znesvěcení lidské důstojnosti.118

114 Miron, „Komrija be-Jisrael“, s. 123–124. 
115 Otázkou problematiky feminismismu v jejím díle, zejména v knize  Gaj Oni, a v díle dalších izraelských 

autorek se podrobněji zabývá kniha Yael S. Feldman No Room on Their Own: Gender and Nation in Israeli  
Woman‘s Fiction (New York, 2002), jak Yael Feldman uvádí ve From The Madwoman in the Attic to The  
Women‘s Room: The American Roots of Israeli Feminism, s. 271. 

116 Koplowitz-Breier, „The Mean Streets of Beersheba“, s. 106. 
117 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 227. 
118 Lapid, Šulamit, Pitajon, s. 74–75. 
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6 Jair Lapid
Jair Lapid se narodil roku 1963 v Tel Avivu jako syn novináře a politika Tommyho 

Lapida a zde pojednáváné autorky Šulamit Lapid. Studoval na gymnáziu Herzlija v Tel Avivu. 

Již během své služby v armádě začal pracovat jako novinář a pokračoval v tom i po odchodu 

z armády. Psal pro deník Maariv či týdeník Tel Aviv, kromě novinařiny se věnoval i psaní 

básní, písní, spolupracoval s televizí jak v Los Angeles i v Izraeli, dokonce hrál v izraelském 

filmu Píseň sirény (Širat ha-sirena, 1994) a jeho divadelní hra Pravý věk pro lásku (Ha-gil  

ha-nachon  le-ahava)  byla  v  roce  2008  provedena  v  telavivském  divadle  Kameri. 

V devadesátých letech,  po nezdařeném manželství  s Tamar Friedman, ze kterého má syna 

Joava, se Jair Lapid oženil s novinářkou a spisovatelkou Lihi Lapid (rozenou Man), se kterou 

má dvě děti. V roce 2012 vstoupil Jair Lapid do politiky a založil politickou stranu Ješ Atid 

a v letech 2013 a 2014 pracoval ve funkci izraelského ministra financí. V roce 2013 byl také 

Jair Lapid zařazen časopisem Time mezi 100 světově nejvlivnějších lidí.

Přestože je Jair Lapid znám spíše pro svou politickou dráhu, věnoval se také ve značné 

míře literatuře. Kromě již zmíněné divadelní hry napsal také řadu knih. Svou literární dráhu 

započal detektivním románem Dvojitá hlava (Ha-roš ha-kaful) v roce 1989, nicméně poté se 

jeho dílo značně různí. Patří mezi ně dvě knížky pro děti, Joavův stín (Ha-cel šel Joav, 1992) 

a Elbi, příběh Abírama (Elbi, sipur Aviram, 1998) či román One-man show (Hacagat jachid,  

1993).  Jako další mu vyšly knihy Ve sloupku (Omdim be-tur, 2005), Znovu ve sloupku (Šuv 

omdim  be-tur,  2011),  Cesta  do  budoucnosti  (Masa  el  ha-atid,  2017),  Mí hrdinové:  čtyři  

přednášky z Tanachu (Ha-giborim šeli: Arba harcaot tanachiot,  2008)  či biografická kniha 

o jeho otci Vzpomínky po mé smrti: příběh Josefa „Tomyho“ Lapida (Zichronot acharej moti:  

Sipuró šel Josef „Tomy“ Lapid, 2010).

Mezi izraelské autory detektivek se Jair Lapid zařadil čtyřmi knihami. Poslední z nich, 

Západ slunce v Moskvě (Škia be-Moskva, 2007) je samostatným dílem. Předchozí z nich však 

tvoří na sebe navazující sérii, počínaje již zmíněnou Lapidovou prvotinou  Ha-roš ha-kaful, 

kde poprvé nastupuje na scénu detektiv na volné noze Jošua „Josh“ Širman. Druhý díl ze série 

nicméně  Lapid  vydal  až  o  dvanáct  let  později,  roku  2001,  pod  názvem  Šestá  hádanka 

(Ha-chida ha-šišit). Posledním dosud vydaným dílem ze série je kniha Druhá žena (Ha-iša 

ha-šnija, 2006).
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6.1 Zápletka
Děj pojednávaného románu začíná telefonátem Hagar Husman, matky devítileté Jaary, 

která téměř před dvěma roky zmizela, a zadáním vyšetřování detektivovi Jošuovi Širmanovi. 

Širman, kterému všichni říkají Josh, v rámci pátrání po Jaaře odhaluje, že ve skutečnosti takto 

zmizelo  dalších  pět  dívek,  všechny  devítileté,  všechny  si  podobné  vzhledem,  všechny 

10. srpna  a téměř  všechny  byly  nalezeny  zabité,  přičemž  se  jednotlivé  únosy  odehrávaly 

každé dva roky. Josh se také v průběhu vyšetřování dosti sblíží s matkou první z dívek, které 

zmizely, Ataljou Husman, aniž by tušil, že právě ona je vrahem dalších zabitých a únoskyní 

Jaary. Zároveň mu po celou dobu pátrání visí nad hlavou datum 10. srpna, den, kdy vždy 

došlo k dalšímu únosu a zabití předchozí unesené dívky.

6.2 Postavy

6.2.1 Detektiv Jošua „Josh“ Širman

Za  svého  detektiva  si  Jair  Lapid  zvolil  Jošuu  Širmana,  všemi  nazývaného  Josh. 

Joshovi je 46 let, je rozvedený, váží víc, než by si přál, ale vždy si nachází výmluvu, proč 

právě teď může porušit dietu. Na druhou stranu se nebojí porvat a zvítězit. Přes jeho nadváhu 

o něj také jeví značný zájem ženy, jak v prvním, tak druhém románu řeší vztahy hned se 

dvěma ženami a jak v prvním, tak ve druhém románu se Josh zamiluje  do ženy, která  je 

zločincem.

Josh je soukromý detektiv,  přesto ani  u něj nechybí  vazby na policii.  Jako bývalý 

policista,  který  byl  propuštěn  pro  nevhodné vyšetřovací  metody,  nemá s  místními  strážci 

pořádku zrovna nejlepší vztahy, s výjimkou svého kamaráda z dětství Karbice. Josh nezápasí 

s vlastní identitou do takové míry jako Guřin Michael Ochajon nebo Lapidina Lizi Badichi, 

ale přesto není zdaleka bezchybným hrdinou. Rozvedený a bezdětný, zpočátku chce případ 

zmizení Jaary Husman vzít pouze proto, že kvůli dluhům potřebuje peníze. I jeho neschopnost 

aktivně si zvolit  mezi ženami ve svém životě či dodržet dietu, kterou si ale vždy při jídle 

připomene, svědčí o nevyrovnanosti jeho osobnosti.

Na rozdíl od detektivů předchozích autorek není spořádaný ani přehnaně slušný. Guřin 

detektiv  je  slušný,  kultivovaný  a  bere  si  za  vzor  profesora  z  psychoanalytického  ústavu, 

Lizi Badichi je sice novinářka, ale stále se snaží jednat s lidmi čestně a vždy jim sděluje,  
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že je novinářka  a  že  o  daných  záležitostech  bude  psát,119 Josh  Širman  sleduje  seriál 

o amerických mafiánech a nebojí se uchýlit při vyšetřování k násilí:

„Viděls ho někdy?“

„Ne. A teď budu počítat do tří a ty odtud zmizíš, než se stane něco zlého.“

Ani se neobtěžoval kouknout na fotku, než mi odpověděl. Nejsem zrovna hrdý na to, co se 

stalo  potom.  Na  mou  obranu  mohu  jen  namítnout,  že  mě  rozhovor  s  Žakim  ještě  pálil 

v žaludku a že navzdory tomu, že jsme stáli ve stínu, bylo třicet osm stupňů.

Stručně řečeno, dal jsem mu pěstí do nosu. [...]

Sklonil jsem se ke svému novému fanouškovi, převrátil jsem ho na záda a přistrčil mu znovu 

obrázek k zakrvácenému obličeji.

„Zeptám se ještě jednou nebo příště budeš odpovídat policii. Viděls ho někdy?“120

Používá vyhrožování:

„Když jsem sem přišel, otočil ses a namířil na mě pistoli a tak mě vyděsil, že jsem připravený 

se teď otočit, nastoupit do auta, přilítnout na stanici Lod-Ramla, vyděšený a zpocený vejít  

dovnitř a podat na tebe stížnost. Podívají se do počítače a uvidí, že jsem bývalý policajt, takže 

ti zaprvé seberou povolení na zbrojní průkaz k pistoli a zadruhé tě vyřadí ze všech kandidátek 

na jakoukoliv speciální jednotku, o které si snil, že bys do ní kdy nastoupil.“

„To neuděláš.“

„Ne? A víš co, už jenom pro to potěšení se může stát, že si promluvím i s Bitonem a řeknu 

mu,  že představuješ  nebezpečí  pro  veřejnost  a  že  je  třeba,  aby  tě  vyhodil.  Nakonec,  

nevypadal, že by byl zrovna tvůj fanda.“

Ruka, v níž ještě držel pistoli, se mu lehce třásla a na chvilku jsem si pomyslel, že jsem to  

přehnal, ale pak vsunul pistoli do pouzdra na opasku a trpce se zahleděl do země.

„Tak si pospěš, musím trénovat.“121

119 Abramovich, Back to the Future, s. 228. 
120 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, s. 134. 
121 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, str. 91.

48



A není mu cizí ani vydírání:

[…] potom jsem vstal a vytáhl maličký magnetofon, který se ukrýval v mé zadní kapse. Celou 

tu šustivou konstrukci jsem položil na stůl. Podíval se na ni a podíval se na mě, a ve zlomku 

vteřiny vše pochopil. [...]

„Co musím udělat, aby to zůstalo u mě?“

Vysvětlil jsem mu to.122

Obecně lze konstatovat, že získává informace i dosti pochybnými způsoby včetně spojenectví 

s lidmi pohybujícími se na hranici zákona.

6.2.2 Vrah

Jak se dozvídáme v závěru románu, ve skutečnosti nezkoumal Josh případy jednoho 

vraha, ale hned dvou. Prvním z nich je Reuven Chajim, nepříliš inteligentní mošavník velkého 

vzrůstu,  který  omylem zabil  Dafné,  dceru  Atalji  Eisner  a  skryl  její  vraždu,  aby  nepřišel 

o vztah s Ataljou, do níž je bezmezně zamilován. Tímto činem však je v podstatě nepřímo 

vinen i smrtí dalších dívek, protože Atalja se kvůli zmizení své dcery stává sama únoscem 

a vrahem.  V zoufalství  matky,  která přišla  o  své  dítě,  dochází  Atalja  ke  zvrácené  logice. 

Domnívá se, že pokud unese a zabije dostatečný počet dívek podobným způsobem, jako se to 

stalo u její dcery, najde se někdo, kdo bude pátrat dostatečně důkladně, aby si vraždy spojil 

a bude tak nalezena i její ztracená dcera, o které si Atalja myslí, že by stále mohla být naživu.

6.2.3 Oběť 

Přestože obětem zločinu není v románu věnována pozornost, dostává se nám jejich 

popisu  na  základě  shody  jejich  podobností  s  Dafné.  Kromě  podobnosti  vzhledem  jsou 

všechny v den únosu devítileté, dcery svobodných matek, všechny kromě Jaary zavražděné. 

Jair Lapid si oběť zločinu nevolí náhodně. V doslovu knihy upozorňuje na fakt, že statistiky 

jím zmíněné v románu jsou pravé. Zmiňuje, že když se zmínil o počtech nikdy nenalezených 

122 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, str. 123.
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či zabitých dětí v Izraeli svému známému, domníval se dotyčný, že tato čísla jsou nadsazená. 

Kromě  zmizelých  dětí  také  Jair  Lapid  poukazuje  na  fakt,  že  je  pravděpodobné, 

že se v budoucnu bude v Izraeli objevovat více sériových vrahů.

6.2.4 Hagar Husman a další vedlejší postavy

Další důležitou postavou pro příběh je Hagar Husman. Jako matka zmizelé Jaary je to 

právě  ona,  která  požádá  Joshe  o  vyšetřování.  Během  vyšetřování  není  příliš  zapojena, 

nicméně  je  tou,  která žene  Joshe  kupředu  a  na  konci  knihy  je  tou,  třebaže  nevědomky, 

díky níž dojde Joshovi řešení celého případu.

Kromě  role  matky  pátrající  po  své  dceři  je  jí  navíc  přidělena  role  napomáhající 

k vylíčení  Joshovi povahy. Josh,  který zvažuje,  zda má budovat vztah s Ataljou či  Hagar, 

popisuje situaci takto:

S Ataljou bylo všechno jasné. Mohli jsme spolu mít sex věčně, aniž bychom museli změnit 

naše životy či by se od nás něco očekávalo. Hagar byla jiná. Ne že by byla lepší nebo horší,  

prostě jiná. Byla věcí, kterou hledáš, ale nemáš ponětí, jestli víš, co s ní dělat, pokud ji najdeš.  

Byl jsem tomu už jednou dvakrát v životě blízko, ale pokaždé jsem to zkazil. Nechtěl jsem to 

pokazit znovu.123

Kromě zmíněných  žen  vystupuje  v  románu  také  řada  lidí,  kteří  slouží  jako  jacísi 

pomocníci.  Patří  mezi  ně  Karbic,  Joshův  kamarád  z  dětství  a  kolega  od  policie,  Gaston 

Rozenbaum,  bývalý  rumunský  zápasník  a  nyní  profesor  kriminilogie,  Jaakov  Somech, 

přezdívaný Mubarak, bývalý vyšetřovatel  první vraždy ve vyšetřované sérii vražd, Raanan 

Kider,  ajťák  s  kriminální  minulostí  a  tak  trochu  vytržený  z  reality,  patolog  Dr. Hisner, 

ortodoxní  detektiv  Josele  Krajnik  či  Žaki,  který  se  živí  obchody  na  hranici  legality. 

Každý z nich svým způsobem napomůže odhalení, nicméně do jisté míry slouží Joshovi spíše 

jako nástroje  k získání  informací  či prostředků než  jako skuteční  pomocníci.  Asi  největší 

pomoc k vyřešení  případu přitom poskytne Joshovi  Raanan Kider,  který poukáže na fakt, 

že všechny devítileté dívky mizely s odstupem dvou let, pokaždé ve stejné datum 10. srpna.

123 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, s. 182. 
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6.3 Prostředí
Za dějiště  svého románu si  Jair  Lapid  volí  Tel  Aviv,  jakožto  izraelskou  metropoli 

kypící moderním životem, kde se může stát prakticky cokoliv. Je velmi přesný v poskytování 

souřadnic  míst,  kde  se  vše  odehrává.  Například  Joshova  kancelář  je  umístěna  do  ulice 

Mapu 17, do přízemí, kancelář Jaařina otce, právníka Jechiela Husmana, do Azrieli Center, 

komplexu mrakodrapů ve východní části Tel Avivu, do dvacátého čtvrtého patra.

Kromě míst potřebných pro dějovou linku navíc Jair Lapid poskytuje i popisy míst 

zdánlivě nedůležitých, kterých si jeho postava detektiva přesto všímá a spojuje je se svými 

úvahami o životě. Výstižným příkladem je například začátek čtvrté kapitoly, kdy se Josh jede 

podívat k domu Hagar Husman.

Vrátil jsem se ke svému autu a jel do čvrti Bavli. Slunce ještě nezapadlo, ale odstíny noci už 

začínaly pronikat skrze nebe, temné jako cestičky, které zanechává pytlíček čaje ve skleněném 

hrnku.  Zaparkoval  jsem u  silnice  Bnei  Dan,  přiléhající  k parku,  a  zamířil  jsem k potoku 

Jarkon, až jsem došel na jeho břeh. Shlížel jsem na tu odpadní stoku se zeleno-hnědou vodou, 

v níž probublávaly smradlavé chemikálie. Jak typické pro tohle město: znečistili až k smrti 

jeho  jedinou  říčku  a  potom  okolo  ní  vybudovali  ten  nejkrásnější  park,  který  si  dokázali 

vymyslet.124

6.4 Práce se zápletkou
Podle dělení detektivního žánru stanoveného Todorovem125 lze, jak bude vysvětleno 

v následujícím odstavci,  vyvodit,  že se Jair  Lapid přiklání  více k thrilleru než ke klasické 

detektivce. To však nebrání sledovat výstavbu jeho románu.

Roli  expozice  hraje  do jisté  míry telefonát  Hagar Husman s Joshem, kdy jej  žádá 

o zahájení vyšetřování. Lze do ní však zahrnout i Joshův rozhovor s profesorem kriminologie 

Gastonem Rozenbaumem o sériových  vrazích  a  statistikách  zločinnosti  v  Izraeli,  kterými 

Lapid  vytváří  čtenáři  povědomí o  tom,  jak  se  může vyšetřovaný případ vyvíjet.  Zatímco 

ostatní zkoumaní autoři  volí ve svých dílech vypravování ve třetí  osobě, Jair Lapid si volí 

osobu první,  vypravování  přímo z pohledu detektiva  Joshe Širmana.  Tím na  jednu stranu 

umožňuje  čtenáři  sledovat  pozorně  každý  detektivův  krok,  na  straně  druhé  tím  značně 

124 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, s. 33. 
125 Viz podkapitola Typologie detektivky.
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omezuje čtenářovu fantazii ve výběru podezřelých a rozvoji teorií, protože mu neumožňuje 

spekulovat o věcech, které detektiv přehlédl. Naopak detektivovi pak příliš neumožňuje onu 

překvapivou scénu, nový orientační detail, který vede k překvapivému zvratu, protože čtenář 

vidí a slyší to, co detektiv a jsou mu poskytnuty i jeho myšlenkové pochody. Možná právě 

proto,  jsou  v románu  Ha-Chida  ha-šišit orientační  body  poskytnuty  natolik  odhaleně, 

že čtenář může dojít k závěru, kdo je vrahem dříve než je to vyřčeno detektivem a následně už 

k žádnému novému překvapivému zvratu nedochází.126 Čtenář pak může dojít přesně k tomu, 

co zmiňuje Dan Miron ve svém článku „Komrija be-Jisrael“, kde uvádí, že „detektivní příběh, 

jehož záhadu jsme schopni vyřešit vlastními silami, nám způsobí zklamání a pocit, že jsme 

byli podvedeni.“127 Obecně lze říci, že více než na vyřešení záhady je tak kladen důraz na 

porážku zločince,  což  se ostatně  odklání  od klasické  detektivky,  ve které tomu je  přesně 

naopak,128 a odpovídá thrilleru.

Pokud chce autor detektivky čtenáři umožnit pátrání spolu s detektivem, je také nutné, 

aby mu představil podezřelé. Je samozřejmě možné přijít na konci knihy s novou postavou, 

nicméně pak je čtenář okraden o možnost odhalit zločince a dílo pro něj do jisté míry ztratí 

své kouzlo. Proto je logické, aby čtenáři byl mezi zmíněnými osobami představen také vrah 

a je  na  mistrnosti  autora,  aby  zavádějícími  orientačními  body  ukryl  před  čtenářem pravé 

řešení. V rozebíraném románu ovšem velkou část postav tvoří Joshovi pomocníci v pátrání 

a větší pozornost je věnována jen málo osobám. V důsledku tak přes větší prostorový rozsah 

Jair Lapid vytváří okruh podezřelých daleko menší než například Batja Gur, jejíž případy se 

přitom odehrávají v uzavřených prostředích.

Zajímavým stylistickým prvkem jsou v románu tituly kapitol, kde kromě čísla dané 

kapitoly je vždy uveden den v týdnu, datum včetně roku a denní doba.

6.5 Záměr autora
Přestože  by  se  mohlo  znát,  že  se  Jair  Lapid  snaží  ve  své  knize  vyhnout  politice 

(například intifádu v té době probíhající zmiňuje jen jednou),129 opak je pravdou. Stejně jako 

Batja  Gur  a Šulamit  Lapid  využívá  i  Jair  Lapid  své  dílo  k  poukázání  na  společenskou 

126 Potvrzujícím momentem,  kdy si  čtenář  může  být  vcelku  jist,  je  zatčení  Reuvena  jakožto  vraha  Dafné, 
a následná scéna, kdy Joshovi dochází, že vrahem je Atalja, tak jako překvapivý zvrat už nefunguje.

127 Miron, Komrija be-Jisrael, s. 108–109. 
128 Viz kapitola Literární kompozice detektivního žánru. 
129 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, s. 186. 
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problematiku.  Už se nesoustředí  na problematiku  mizrachi  a  aškenázové,  namísto  se snaží 

prezentovat Joshe jako liberálního, který posuzuje dotyčné podle jejich schopností a vlastností 

namísto  jejich  původu  a společenské  skupiny.  Mezi  Joshovy  pomocníky  tak  zařazuje 

imigranta  z  Rumunska  Gastona,  mizrachi  polokriminálníka  Žakiho  a  mizrachi  policajta 

v důchodu, se kterým vtipkuje o mizrachi a aškenázech

„V Iráku jsme se všichni učili v anglické škole,“ řekl. „Není to jako u vás aškenázů, kteří jste  

všichni burani a ignoranti, u nás všechny děti četli anglicky už v šesti letech.“

Zasalutoval jsem mu, aby viděl, že nijak ohromen nejsem.

„Jistě,“  sdělil  jsem  mu,  „to  proto,  že  jste  vy  Iráčani  tak  inteligentní,  chodíte pořád 

v pyžamech, abyste mohli rovnou zalézt do postele a tam si číst.“130

 Vedle nich staví zcela moderního, ale od světa mírně izolovaného Raanana, rabína, 

kterého vydírá  pomocí  jeho  braní  úplatků,  ale  zároveň  i  ortodoxního  detektiva  Yosele 

Krajnika. Nadto se Josh přátelí se svými homosexuálními sousedy Hiršem a Rubim, chrání je 

před posměšky, a dokonce do jisté  míry obdivuje kvalitu  jejich vztahu. Problematiku dále 

rozvíjí rozhovor, kdy se poté, co se Josh dozvídá, že by dívky mohl unášet muž převlečený 

za ženu, ptá těchto svých sousedů, zda o někom takovém neví či neví, jak je složité něco 

takového provést.

Koutky Hiršových úst se prohnuly do ironického ušklíbnutí, ničící tak jeho obvyklý poklidný 

výraz.

„A jestli to chápu, rozhodl ses zeptat nás, protože jsme všichni stejní úchylové?“ zeptal se.

Mlčel jsem.131

Lapidova  společenská  kritika  se  tedy  už  neorientuje  na  problematiku  mizrachi, 

jak tomu u Batji Gur a Šulamit Lapid, ale rozhodně nemizí, pouze dochází k posunu na jiná 

témata, je možné říci, že obecnějšího rázu. Jair Lapid už nemá potřebu zařadit svého detektiva 

do mizrachi skupiny a jeho detektiv nezápasí se svojí identitou, jak tomu bylo u detektivů 

předchozích  autorek.  Přes  jisté  osobní  problémy  vystupuje  Josh  sebevědomě  a  se  všemi 

130 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, s. 158. 
131 Lapid, Jair, Ha-Chida ha-šišit, s. 176. 
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ve svém  okolí  jedná  jako  s  jemu  rovnými,  ba  dokonce  až s jistou  nadřazeností  vůči 

vyšetřovaným osobám, která nicméně nezáleží na jejich příslušnosti k mizrachi či aškenské 

skupině, ale na jejich povaze a jednání s detektivem.
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7 Dror Mišani
Dror Mišani se narodil  roku 1975 v Cholonu. V bakalářském studiu studoval obor 

hebrejské literatury a práva na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, magisterský titul pak získal 

na Ben Gurionově univerzitě v Negevu v oboru Hebrejské literatury. Mezi lety 2005 a 2008 

pracoval jako editor literární přílohy deníku Ha-arec, v letech 2008 až 2013 pracoval také 

na pozici  editora  pro  nakladatelství  Keter  v  sekci  pro  detektivní  literaturu  a  thriller. 

V současnosti vyučuje hebrejskou literaturu na telavivské univerzitě a žije se svou manželkou 

a dvěma dětmi v Tel Avivu.

V roce  1999  vyhrál  Dror  Mišani  v  soutěži  krátkých  příběhů,  pořádané  novinami 

Ha-arec,  s povídkou  DRIVE.  Publikoval  několik  kapitol  ve  vědeckých  publikacích 

s tématikou  fenoménu  identity  Mizrachi  v  literatuře  a  kultuře  a  v  roce  2006  vydalo 

nakladatelství Am Oved jeho knihu V každé mizrachi záležitosti je jistá absurdita: Fenomén  

mizrachi  v  hebrejské  literatuře  80. let  (Be-chol  injan  mizrachi  ješ  ejze  absurdiut:  Hofaat  

mizrachiut  be-sifrut  ha-ivrit  be-šenot  ha-šmonim).  Mišani  se  také  věnuje  překládaní, 

v hebrejštině  roku  2005  vyšly  jeho  překlady  textů  francouzských  filozofů,  Smrt  autora 

od Rolanda Barthese a Co je autor od Michela Foucaulta. V roce 2018 vydal zatím svůj čtvrtý 

román  pod názvem  Tři (Šaloš),  který  se  několik  týdnů  držel  na prvním místě  v žebříčku 

izraelských bestsellerů.

Svůj první detektivní román,  Případ pohřešovaného (Tik needar) vydal Dror Mišani 

v roce 2011.  Tímto  románem  zahájil  detektivní  sérii,  jejíž  hlavní  postavou  je  policejní 

důstojník  Avraham  Avraham,  získal  za  něj  několik  ocenění  jako  Cenu  Martina  Becka 

za nejlepší  přeložený  román  ve Švédsku a  cenu  ADEI WIZO v Itálii  a  tento  román  také 

posloužil jako předloha pro francouzský film  Fleuve Noir (2018). V současné době napsal 

Dror Mišani v této sérii další dvě knihy, Možné násilí (Efšarut šel alimut, 2013), která vyhrála 

Bernsteinovu cenu za nejlepší hebrejský román roku;  a Muž, který chtěl vědět všechno (Ha-iš 

še-raca ladaat ha-kol, 2015). V roce 2019 byl uveden v Izraeli osmidílný seriál pod názvem 

Tik needar, vycházející z dějovýh linek románů Případ pohřešovaného a Možné násilí.132

132 Seriál je možné zhlédnout na adrese https://www.kan.org.il/program/?catid=1463 nebo sdarot.tv.
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7.1 Zápletka
Děj románu  Tik needar začíná v úterní podvečer nahlášením zmizení šestnáctiletého 

Ofera Šarabiho jeho matkou Chanou na policii v Cholonu. Ve středu ráno je pak zahájeno 

oficiální pátrání a toto pátrání v konečném důsledku trvá přesně tři týdny a končí odhalením, 

že Ofer byl zabit  svým vlastním otcem. Průběh vyšetřování je čtenáři  předkládán ze dvou 

pohledů,  z  pohledu policejního  důstojníka  Avrahama Avrahama jakožto  detektiva  řešícího 

případ, a z pohledu Zeeva Avniho, učitele a Oferova souseda. Tento soused, který nějakou 

dobu  Ofera  doučoval  angličtinu  a začal  s ním cítit  jakési  spříznění,  začne  v  rámci  svého 

spisovatelského tvoření psát Oferovým jménem dopisy jeho rodičům a přes jistou zvrácenost 

této činnosti právě toto vede k vyřešení případu.

7.2 Postavy

7.2.1 Detektiv Avraham Avraham

Zatímco Batja Gur nám poskytuje zevrubný popis svého detektiva, Dror Mišani tak 

nečiní.  Stejně  jako  informace  k  případu  Dror  Mišani  poskytuje  informace  o  jednotlivých 

postavách  spíše  nahodile,  vždy  po  malých  částech.  Jinak  tomu  není  ani  v případě  jeho 

detektiva,  policejního  důstojníka Avrahama Avrahama.  Z jednotlivých částí  se  dozvídáme, 

že je holohlavý a spíše pomenšího vzrůstu, jeho matka pochází z Maďarska, jeho otec z Iránu. 

Jeho původ ovšem v románu nehraje na rozdíl od postav Batji Gur a Šulamit Lapid v podstatě 

na žádnou roli, Avi Avraham je prostě Izraelec.

Avraham už je nám předestřen jako klasický případ ztraceného hrdiny. Na začátku 

děje jen tak mimochodem víceméně oslaví, spíše kvůli rodičům než kvůli sobě, osmatřicáté 

narozeniny, je bezdětný, svobodný, v žádném trvalém vztahu. Celý život strávil v Cholonu, 

z rodného domu se odstěhoval jen o pár ulic dál. Stejně jako Michael Ochajon je Avi na rozdíl 

od  klasických  detektivů  (ať už  anglických  či  amerických  thrillerových)  nesebevědomý, 

navíc je stále v průběhu příběhu zmiňováno, jak se cítí vyčerpaně a bezradně

V  místnosti  zavládla  činorodá  atmosféra,  jak  tomu  bývá  na  začátku  vyšetřování, 

když jednotliví  členové  týmu  dostávají  úkoly  a  každý  se  snaží  ten  svůj  rychle  splnit,  

jen Avraham  Avraham  pociťoval  nesmírnou  únavu,  jakési  celkové  i  tělesné  i  duševní 

vyčerpání, jaké ho zmáhalo vždy na konci vyšetřování nebo o dovolených. Pomyslel si, že by 
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možná přece jen měl Ilanu požádat, jestli by mohl předat případ někomu jinému, a  doufal, 

že si jeho vyčerpání všimne.133

Navzdory tomuto vyčerpání,  které  je  možná podpořeno právě tímto jevem,  se Avi 

do případu  silně  citově  zapojuje,  zejména  v  případě  soucitu  s  Oferovými  rodiči,  a  to  až 

natolik, že kvůli své sympatii potlačuje tušení toho, co se doopravdy stalo. Toto lze například 

vidět,  když Zeev řekne policii  o dopisech,  které  Oferovým jménem posílal  jeho rodičům, 

a Avi přemýšlí, proč jim rodiče neoznámili, že tyto dopisy dostali.

Ovládl se a neřekl  mu nic, co by jednou provždy zmařilo vyšetřování. Jak jen jste mohli  

zatajit ty dopisy? A proč jste to k čertu udělali? Čeho se bojíte? Proč se takhle bezdůvodně 

zaplétáte? Jak jste mi mohli neříct o dopisech napsaných Oferovým jménem a hozených do 

vaší dopisní schránky, i když si myslíte, že je nepsal on?134

Přes své emoce a vyčerpání si však přesto Avraham dokáže všímat důležitých nesrovnalostí 

a náznaků, jako když mu instinkt napovídá, že by měl věnovat větší pozornost tomu, co mu 

chce říct Zeev či když si všimne nesrovnalosti mezi Oferovým rozvrhem a knihami v jeho 

batohu.

7.2.2 Zeev Avni

Druhou ústřední postavou románu je středoškolský učitel a soused rodiny Šarabi, Zeev 

Avni. V knize tvoří jakéhosi protivníka a zároveň spřízněnou duši Aviho, jakéhosi izraelského 

„moriartyho“. Podle rozhovoru Drora Mišaniho s Lenny Pickerem je jeho postava inspirována 

skutečným člověkem,  „mužem,  který  psal  strašné  dopisy  rodičům,  které  přišli  o  své  děti 

za hrozných okolností.“135

Zeev  Avni  žije  v  podstatě  spokojený  život,  má  stálé  zaměstnání,  malého  syna 

a manželku,  se kterou se mají  rádi.  Nicméně je  zřejmé,  že mu v životě  stále  něco chybí. 

Dror Mišani,  ostatně  stejně  jako  u ostatních  postav,  čtenáři  příliš  nevysvětluje  Zeevovu 

minulost,  přestože  naznačuje,  že  tu  byly  jisté  problémy.  Jedním  takovým  ukazatelem  je 

Zeevova  potřeba  dosáhnout  uznání  či  pocitu  spříznění  ze strany  jiného  muže,  značí  snad 

nedostatek  uznání  od  otce,  a  to  jak  od  svého  učitele  tvůrčího  psaní  Michaela,136 

133 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 81. 
134 Mišani, Případ pohřešovaného, str. 220. 
135 Picker, „Man at Work“.
136 Mišani, Případ pohřešovaného, kapitola 6. 
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tak ze strany Aviho.  Toto  lze  vidět  například  při  pátrání  po  Oferově  těle  na  dunách, 

popisovaném ze Zeevova pohledu:

Avraham podle všeho nevěděl, co má odpovědět nebo jak se má k tomu člověku, který se 

dotkl jeho ramene, chovat. Vykročil a Zeev se k němu přidal. Kráčeli po dunách bok po boku 

jako nějací známí nebo jako velitel a jeho zástupce. Bok po boku, přesně tak, jak Zeev doufal, 

že půjdou, když ho znenadání napadlo zavolat na policii.137

Nebo při Zeevově výslechu Avrahamem:

Avraham zavrtěl hlavou. Zeevovi se zalíbil už ve chvíli, kdy ho ve čtvrtek v poledne uviděl 

z okna balkonu, jak neklidně pobíhá před domem. A Zeev věděl, že se mu podaří upoutat jeho 

pozornost,  i když si  ho Avraham nevšímal.  Ve filmech se říkává:  „Mohli  by být  dobrými 

přáteli, kdyby se setkali za jiných okolností.“138

Podobným směrem, snad na komplikace v jejich vztahu, čtenáře navádí i reakce Zeevovy 

manželky Michal, když jí dá přečíst dopisy, které psal Oferovým jménem

„Když jsem ty dopisy četla, hned jsem pochopila, že v nich píšeš víc o sobě než o Oferovi, 

a pak jsem si pomyslela, že jsi je měl poslat mně,“ řekla. „Že jejich skutečným adresátem 

jsem já. To do naší schránky jsi je měl hodit a s mým jménem na obálce.“

„Ty? Jak to?“ ohradil se. „A není pravda, že v nich píšu víc o sobě než o Oferovi. Možná jsou 

o nás obou. Moji rodiče už zemřeli, jim ty dopisy posílat nemůžu.“139

Dror  Mišani  tedy  čtenáře  nenápadně  navádí  k  úvahám  nad  Zeevovou  minulostí, 

aniž by z ní přitom něco prozradil. Pro čtenáře je však právě díky této ukázce jisté defektnosti 

v Zeevově charakteru uvěřitelnější i důvod, proč Zeev vůbec dopisy psal. Celé vyšetřování je 

pro Zeeva z jeho pohledu z velké části jen literárním námětem, něčím, co podněcuje jeho 

psaní. Přestože se domnívá, že se snaží rodičům i pomoci, v „spisovatelském zanícení“ není 

schopný domyslet své činy do důsledků.

S Avim Avrahamem se  nechtěl  setkat  jen  proto,  že  právě  tohle  měl podle  Michal  udělat. 

Pokoušel se najít vlastní zdůvodnění, proč šel na policii. A to také našel: za vším byla naděje,  

že společně s Avrahamem a s jeho pomocí si vyjasní, co se mu to doopravdy stalo. Chtěl se 

s Avrahamem  vrátit  k okamžiku,  kdy  uviděl  policejní  vozy  parkující  před  jejich  domem 

a pochopil, že jsou tam kvůli němu. […] „Vím,  že od chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že Ofer 

137 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 68. 
138 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 132. 
139 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 178. 
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zmizel, jsem cítil potřebu zapojit se do pátrání a pomoct jeho rodině i policii a hlavně Oferovi  

samotnému. A také jsem si uvědomil, že o tom chci psát.“140

Jistou symboliku lze ostatně vidět i v Mišaniho volbě jména této postavy, Zeev (vlk), 

tedy někdo, kdo se živí utrpením ostatních. Přestože celá jeho snaha o sblížení se s Avim 

zdánlivě vychází naprázdno, cítí nakonec Avraham potřebu napsat podobný dopis jako Zeev, 

tentokrát ne o Oferově smrti, ale o jiném, lepším konci jeho příběhu.141

7.2.3 Oběť

Obětí  zločin je  šestnáciletý chlapec  Ofer  Šarabi.   Kromě fyzického popisu je  nám 

vylíčen  ze dvou  pohledů.  Zaprvé  z  pohledu  rodičů,  kteří  ho  popisuje  jako  uzavřeného, 

dobrého žáka,  doma pomáhajícího,  otec dokonce zmiňuje,  že se  Ofer  jako první z  rodiny 

naučil znakovou řeč pro komunikaci se svou sestrou. Zadruhé pak skrze výslech Oferových 

spolužáků,  kde  je  vytvořen  obraz  živějšího,  společenštějšího  Ofera,  který  má  blízkého 

kamaráda a plánuje jít do kina s dívkou.

V rámci zápletky ovšem není příliš důležitý. Jeho role je být obětí, není ovšem jen 

obětí vraždy fyzické, ale i duševní. Jeho otec, kromě toho, že ho zabil, aby utajil svůj zločin, 

jej navíc využívá jako toho, na kterého svůj zločin může svést. Zároveň díky oběti jeho života 

dochází k vyšetření celé záležitosti a osvobození tak rodiny od otce.

7.2.4 Vrah

Za vraha si Dror Mišani volí Oferova otce, Rafaela Šarabiho, věren pravidlu, kterého 

se ostatně drží i ve své další knize Efšarut šel alimut, totiž že vrahem je obvykle nějaká blízká 

osoba. Rafael Šarabi je čtenáři  představen při výslechu Avim Avrahamem. Je vylíčen jako 

„kulaťoučký chlapík kolem pětačtyřiceti“ a jeho rysy působí jemně, až žensky.142 Informacím 

o vyšetřování naslouchá trpělivě a klidně. Přes tento popis však Rafael na Aviho působí jako 

„člověk zvyklý strohým, profesionálním tónem vydávat příkazy.“143 Jeho tvrdost se projevuje 

i na tom, že postiženou dceru s Dawnovým syndromem chtěl dát do ústavu. Rozporuplnost 

jeho  charakteru  je znovu  ukázána  při  závěrečném  výslechu,  kdy  zatímco  jeho  manželka 

140 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 200. 
141 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 251. 
142 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 113. 
143 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 116. 
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vydrží nic neprozradit, Rafael se rozpláče a přiznává se k zabití svého syna. I přesto se však 

doznává jen k zabití a vinu a pravou příčinu toho, proč mezi ním a jeho synem došlo k hádce 

a následně k Oferově smrti svádí na svého syna. Zároveň je dost necitelný na to, aby odjel na 

pracovní  cestu  s tělem  svého  syna  v kufru,  zbavil  se  ho  během  cesty  a  po  návratu 

chladnokrevně předstíral, že neví, co se s jeho synem stalo.

7.3 Prostředí
Děj románu se odehrává v Cholonu, rodišti autora. Dror Mišani nevynakládá žádnou 

snahu  k  přetvoření  místa  do  fiktivnějšího,  svůj  příběh  zasazuje  do  Cholonu,  tak  jak  je, 

s policejní  stanicí  v realitě  na  stejném  místě  jako  v  románu,  podle  Mišaniho  popisu  lze 

identifikovat téměř přesnou adresu bydliště Avrahama, Avrahamových rodičů:

 „Avraham Avraham míjel dům, kde vyrůstal,  v ulici Generálů Izraelské armády číslo 26. 

Teď tam bydleli jeho rodiče. Bezděky vzhlédl k oknu ve třetím patře.“144

A stejně tak i místa vraždy, bytu rodiny Šarabi, které se nachází v ulici Odborů.145 Dalo by se 

tedy říci, že se vyšetřování odehrává v uzavřeném celku, definovaném v tomto případě čtvrtí. 

Je možné, že i výběr Cholonu, jakožto klidnějšího předměstí Tel Avivu, lze spojovat s jistou 

únavou a pomalejším tempem vyšetřování, že se tu vše odehrává vlastním tempem. Ovšem je  

nutné počítat s tím, že tato volba stejně jako u Batji Gut vychází také z toho, že tato lokalita 

byla autorovi dobře známá a proto si ji vybral i za dějiště svého románu. 

7.4 Práce se zápletkou
Dror Mišani se při psaní svého románu zdaleka nedrží struktury klasické detektivky. 

Hned v první kapitole je nám sice představen detektiv a zápletka, nicméně čtenář ani detektiv 

si v podstatě nemohou být jisti, zda opravdu došlo ke zločinu. Jistou roli v tomto případě hraje 

volba  spáchaného  zločinu,  protože  zatímco  v  klasickém  případu  vraždy  a  nálezu 

zavražděného  na začátku  příběhu je  nadále  vyšetřování  zaměřeno  na  to,  kdo a  jak  zločin 

spáchal, v případu pohřešované osoby je nejprve třeba zjistit, zda vůbec někdo nějaký zločin 

spáchal, aby mohl být pohřešovaný člověk nalezen. Pokud by zmizelá osoba byla nalezena 

144 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 23. 
145 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 45. 
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hned na začátku, nabízejí se nám dvě možnosti. Zaprvé, osoba by byla nalezena jako mrtvá, 

a tedy se vracíme ke klasickému konceptu detektivky s expozicí zločinu na počátku, zadruhé, 

osoba by byla nalezena jako živá a tedy, alespoň do jisté míry, schopná dosvědčit, co se s ní 

stalo,  čímž  bychom  byli  připraveni  o samotnou  podstatu  detektivky.  Případ  pohřešované 

osoby je  tedy svým způsobem jedinečný.  Pohřešovaný pak je  v jakémsi  stavu podobném 

stavu  Schrodingerovy  kočky,  kdy  netušíme,  v  jakém  stavu  se  nalézá.  Právě  pro  tuto 

jedinečnost  si  tuto  zápletku  ostatně  Dror  Mišani  vybral,  jak  zmiňuje  ve  svém rozhovoru 

s Lenny Pickerem, kde uvádí „Vždy jsem věděl,  že prvním Avrahamovým případem bude 

případ pohřešované osoby, snad proto, že je to jediný typ vyšetřování, které může teoreticky 

mít opravdu „šťastný konec“.146 Ovšem je nutné podotknout,  že ačkoliv Dror Mišani dává 

skrze formu čtenáři tuto naději, konec jeho románu ani zdaleka není štastný, a kromě jistoty 

smrti pohřešovaného Ofera přidává ještě úvahy o tom, do jaké míry zemřel Ofer proto, že se 

snažil zabránit zločinu svého otce, a jisté znechucení nad tím, že viník nebyl potrestán tak, 

jak se náleželo.

Ani vyšetřování není příliš klasickým detektivním vyšetřováním, místo činu nehraje 

téměř žádnou roli, protože je určeno až na konci románu, vyšetřování probíhá hlavně přes 

výslechy  a vyhlášením  pátrání  v  médiích,  Avraham  Avraham  se  chytá  nikam  nepříliš 

vedoucích stop jako anonymních telefonátů, a co se stalo, je odhaleno v podstatě náhodou 

a jen díky dopisům Zeeva Avniho. Přesto lze stále sledovat jisté prvky, držící se struktury 

klasické detektivky. Dror Mišani čtenáři lehce podsouvá náznaky, kterými naznačuje, k čemu 

došlo, konkrétně to lze ilustrovat na příkladu ztracené Oferovy tašky, podle níž je v originále 

celý román pojmenován. Při prohlídce Oferova pokoje ve třetí kapitole nachází Avi Avraham 

v šuplíku Oferův rozvrh a je uvedeno, že

jestliže byl Ofer ve středu ve škole, pak měl od osmi do deseti algebru, potom angličtinu, 

sociologii a literaturu a také hodinu tělesné výchovy.147

Tato zdánlivě nedůležitá  věta  je snadno čtenářem pominuta,  připisuje  ji  jako jeden 

z detailů, které dokreslují děj knihy. Nicméně její důležitost se objevuje o osm kapitol dále, 

když si Avi Avraham prohlíží seznam učebnic v nalezené Oferově tašce a v textu se objeví 

věta „seznam knih si přečetl dvakrát a cosi v něm upoutalo jeho pozornost.“148 Avraham je 

poté vyrušen z úvah kolegou, který prohlásí, že informace o tašce je nikam nezavedou a linie 

146 Picker, „Man at Work“.
147 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 55. 
148 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 185. 
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se ztrácí. Ovšem pozornému čtenáři zde Dror Mišani dává možnost a nasměrování, jaké je 

řešení  případu.  To,  co  tedy  čtenář  může  tušit  už  od  tohoto  bodu,  pak  pomáhá  Avimu 

Avrahamovi při závěrečném výslechu a usvědčení otce.

„Tohle je seznam knih, které byly v Oferově batohu, když jsme ho našli. Učebnice občanské  

výchovy, učebnice sociologie, Antigona – tu měl určitě na literaturu –, mluvnice. Není tu ani 

učebnice  algebry  ani  angličtiny,  přestože  ve  středu  měl  první  tři  hodiny  angličtinu 

a algebru.“[...]  „Právě tak jsem to myslel,“ řekl.  „Ale něco mě na tom mátlo.  Říkala  jste, 

že Ofer byl velmi pořádný chlapec.“ [...] „v úterý, když si Ofer připravuje batoh, aby s ním 

utekl nebo prostě někam zmizel, vyndá z něj knihy, které si s sebou vzal v úterý, a místo nich 

tam dá jiné. Prostě jakékoliv knihy. Připadá vám to logické? Je to Oferovi podobné?“149

7.5 Záměr autora
Kromě příběhu samotného vkládá Dror Mišani do románu s lehkou ironií i jakousi 

polemiku  s  detektivním  žánrem.150 Prvním takovým  popíchnutím  je  Avrahamův  koníček, 

Avi ve svém volném čase čte a sleduje detektivky a poté sám sobě dokazuje, že je detektiv 

v daném případu  na  omylu  nebo  záměrně  čtenáře  mate  a  že  jeho  řešení  není  správné.151 

Druhou je pak otázka, která je vůbec prvními slovy, která v románu z úst Avrahama Avrahama 

zazní, a na kterou se pak detektivovi v průběhu děje dostává různých odpovědí.

Pak se zeptal: „Víte, proč se v hebrejštině nepíšou detektivky?“

„Cože?“

„Proč u nás nemáme detektivky. Proč se v Izraeli nepíšou detektivky jako třeba Muži nenávidí  

ženy anebo takové, jako píše Agatha Christie.“152

149 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 235–236. 
150 Na podobný náznak polemiky s detektivním žánrem u Batji Gur poukazuje Cushing Strout. Ve svém článku  

popisuje diskuzi Michaela Ochajona v knize Ha-merchak ha-nachon se sociální pracovnicí, která si vytváří 
představu o jeho charakteru a povaze jeho práce na základě své četby detektivek, zatímco Ochajon 
detektivky odmítá s tím, že je nemá rád (Strout, „Romance and the Literary Detective“, s. 435–436). 

151 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 163. 
152 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 13. 
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První odpovědí je odpověď samotného detektiva Avrahama, která následuje hned po položení 

otázky.

„Tak já  vám to  povím.  To proto,  že  tady  k takovým zločinům nedochází.  U nás nemáme 

masové vrahy ani únosy, skoro nikdo tady na ulicích neznásilňuje ženy. Když u nás někdo 

spáchá zločin, tak je to obyčejně soused, strýc nebo dědeček a k tomu, aby se vypátral a celá 

záhada se objasnila, není zapotřebí žádné složité vyšetřování. U nás záhady prostě neexistují. 

Správné je vždycky to nejjednodušší řešení.“153

Vezmeme-li v úvahu průběh celého románu a jeho řešení, zní nám ovšem tato věta 

z úst hlavního hrdiny mírně ironicky. Zápletkou knihy je totiž přesně takový případ zločinu, 

jaký Avraham Avraham uvedl, to jest zločin spáchaný někým z rodiny (jak je tomu ostatně 

i v druhém Mišaniho detektivním románu Efšarut šel alimut) a nikam nevedoucí vyšetřování 

je nakonec dotaženo do konce hlavně díky dopisům Zeeva Avniho.

Další odpověď na tuto otázku pak dává důstojník z bezpečností služby Šin Bet.

„Odpověď zní, že v Izraeli mají policisté na starosti jen banální případy, o jakých by se nikdo 

nenamáhal číst ani napsat knížku, a že většině těch policistů to nijak zvlášť nepálí. Závažné 

případy vyšetřují lidé ze Šin Bet, a o těch se nic neví, a pokud se něco ví, nesmí se o tom 

napsat ani slovo.“154

Ani zde nelze nepostřehnout jistý náznak ironie, přihlédneme-li k tomu, jak je celý román 

Tik needar pojat.155

Touto otázkou, proč v Izraeli  není detektivní  žánr příliš  rozšířen,  se nicméně Dror 

Mišani nezabývá pouze ve svém románu, nýbrž se jí věnuje i ve své vědecké práci.156 Ve svém 

rozhovoru pro Ha-Arec uvádí, že se detektivním románům nedaří  v Izraeli  dobře, protože 

„hebrejská literatura byla založena jako součást národního projektu a vždy se zabývala tématy 

národní současnosti, národní minulosti, národní identity a budoucnosti. [Nicméně] detektiv se 

příliš nezabývá otázkami národních identit. Z tohoto důvodu hebrejská literatura vždy tento 

žánr odmítala.“157

153 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 13–14. 
154 Mišani, Případ pohřešovaného, s. 91. 
155 Navíc takto probíhá i případ, jehož vyšetřování Avi Avraham přihlíží při služební cestě v Belgii, kde je 

vrahem  soused. (viz Mišani, Případ pohřešovaného, s. 162). 
156 Viz například Mišani, Ma anachnu alulim liglot im nikre sipur balaši paamaim. 
157 Shani, „The Big Mystery“, s. 1. 
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Jako  problematický  bod  popularity  detektivek  uvádí  Dror  Mišanu  také  postavu 

detektiva policisty. Podle Mišaniho je „obraz policisty od začátku poněkud snížen, poněkud 

zesměšněn,  což má částečně co dočinění  s  tím,  že historicky a společensky, policisté  byli 

[vždy] mizrachi.“158 Podle Mišaniho není možné z mizrachi policisty udělat hrdinu. Vrátíme-li 

se ovšem k postavě Michaela Ochajona spisovatelky Batji Gur, jistou snahu právě o mizrachi 

hrdinu zde lze vidět. Michael Ochajon sice není vyloženě hrdinou, stojí na pomezí hrdiny 

a antihrdiny, přesto však Mišaniho postava Avrahama je charakterem daleko více ztraceným. 

Na druhou  stranu,  zatímco  Michael  Ochajon  má  zapotřebí  se  stále  vyrovnávat  se  svou 

mizrachi identitou a cítí se jako cizorodý prvek v aškenázské společnosti, Mišaniho detektiv 

Avraham tuto  potřebu  nemá.  Mišani  už  nepíše  o mizrachi  hrdinovi,  který  se  zařazuje  do 

univerzální  aškenázské  společnosti,  nýbrž  o  „univerzálním mizrachi  hrdinovi“,159 který  se 

pohybuje v univerzální izraelské společnosti.160

Přestože svého detektiva Mišani pojímá jako vyrovnaného se svou mizrachi identitou, 

přece se zcela neoprošťuje od tématiky okrajových skupin společnosti. Jak ve svém prvním, 

tak i druhém románu se takovými skupinami zabývá. V románu  Tik needar se této tématiky 

dotýká,  když  do  důvodů  spáchání  zločinu  zahrnuje  Oferovu  postiženou  sestru  Danit, 

v románu Efšarut  šel  alimut pak  rodina  s  otcem  mizrachi  a  matkou  filipínkou  v  centru 

zápletky řeší diskriminaci na základě svého původu. Nicméně tyto prvky slouží spíše jako 

doplnění  společenské  problematiky,  na  kterou  se  Dror  Mišani  ve  svých  knihách  opravdu 

soustředí, a to problematika rodiny. Jak v prvním, tak v druhém románu je vražda vykonána 

v rámci  rodiny,  která  má  z  nějakého  důvodu  navenek  zkomplikovanou  situaci  –  ať  už 

postiženou  dceru,  či  původ,  nicméně  zločin  neplyne  z  těchto  problémů.  Namísto  toho se 

zločin odehraje jako důsledek naprostého selhání jednoho rodiče ve své roli a neschopnosti 

druhého  situaci  řešit.  V obou  případech  je  vrahem otec,  poprvé,  aby  zatajil  svůj  zločin, 

v druhém případě  v iracionální  představě,  že svým činem chrání  své děti,  a  oba svůj čin 

spáchají u sebe doma. V obou případech je zcela zničena podstata rodiny, bezpečí a ochrana, 

které by měla svým příslušníkům nabízet. Zároveň roli ochránce musí přebrat starší bratr.

158 Shani, „The Big Mystery“, s. 1. 
159 Shani, „The Big Mystery“, s. 4. 
160 Jisté vymezení mizrachi versus aškenázové lze ovšem přesto vidět i u Aviho Avrahama, který má za svého 

protivníka kolegu Šrapštejna, který je v Avrahamově okolí téměř jediný aškenáz. 
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8 Závěr
Práce se věnovala čtyřem dílům zvolených autorů, knihám Recach be-šabat ba-boker 

od Batji  Gur,  Pitajon od  Šulamit  Lapid,  Ha-Chida  ha-šišit od  Jaira  Lapida  a  Tik needar 

od Drora Mišaniho. Dvě zmíněná díla autorek reprezentují období počátků detektivního žánru 

v Izraeli, zatímco druzí dva autoři představují autory 21. století.

Ze  zkoumání  těchto  děl  vyplynulo,  že  je  možné  rozdělit  autory  dvěma  způsoby. 

Jedno z možných  dělení   je  spíše  vymezení  žánrové,  literárně  stylistické,  zatímco  druhé 

se zakládá na časovém období vzniku děl.

Podle prvního vymezení lze autory a jejich díla rozdělit na ty, které se víceméně drží 

konceptu klasické detektivky a na ty, které se kloní spíše k detektivnímu žánru typu thrilleru. 

Jak román Recach be-šabat ba-boker, tak Tik needar jsou postaveny zejména na detektivově 

vyšetřování a rozplétání případu. Děj se odehrává v poměrně uzavřeném prostředí, v Recach 

be-šabat ba-boker v kolektivu pracovníků Psychoanalytického institutu, v Tik needar v rámci 

rodiny a jednoho domu. Za svého detektiva si Batja Gur i Dror Mišani volí policistu, který 

sice pracuje v týmu, ten však není pro děj příliš důležitý, podstatných je jen pár jedinců, kteří 

hrají roli „pomocníků“. Jak Šulamit, tak Jair Lapid si volí za své detektivy soukromé osoby, 

což by více odpovídalo původnímu konceptu detektivky nezávislého detektiva. Tímto však je 

větší  podobnost  s klasickou  detektivkou  téměř  vyčerpána.  Tým  policistů  nahrazují  oba 

širokým spektrem postav v románu vystupujících, čímž ovšem ubírají na prostoru pro postavy 

podezřelé, a tedy i zmenšují jejich okruh. Zatímco se Batja Gur a Dror Mišani soustředí spíše 

na  intelektuální  práci  detektivů  a posilují  jejich  serióznost  oficiálním postavením,  Šulamit 

i Jair  Lapid  nesvazují  své  detektivy  oficiálními  postupy  a  poskytují  jim  široké  pole 

působnosti, kdy informace nezískávají pouze z oficiálních výpovědí a vyšetřování. Také se 

neostýchají  zabývat  se  i  intimním životem svých detektivů,  což je  jeden z  faktorů,  který 

přesouvá jejich díla spíše do sekce literatury populární.

Druhým možným  dělením  zkoumaných  děl  je  časové  vymezení.  Zatímco  romány 

Recach be-šabat ba-boker a Pitajon vycházejí na přelomu 80. a 90. let, díla Ha-Chida ha-šišit 

a  Recach  be-šabat  ba-boker vyšla  ve  21.  století.  Na  základě  zkoumaných  knih  lze 

konstatovat, že izraelský detektivní žánr obecně klade důraz na společenskou kritiku. Přesto 

probíhají  v  této  společenské  kritice  jisté  změny.  Batja  Gur  a  Šulamit  Lapid  probouzí 

detektivní  žánr  k životu  v období,  kdy po „vlně desiluze“  celkově v izraelském literatuře 
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nastupuje vlna „nových hlasů“, kdy se objevují nová literární nasměrování. V rámci fenoménu 

pronikání  menšin do izraelské literatury pronikají  do izraelské tvorby i  mizrachi  hrdinové. 

Jak Batja  Gur,  tak  Šulamit  Lapid  zasazují  kromě  samotné  detektivní  zápletky  do  svých 

románů společenskou kritiku politiky aškenázské většiny a mizrachi menšiny pomocí svých 

mizrachi  detektivů  a  jejich  intelektuálního  a morálního  souboje  se  zločinci  z většinového 

aškenázského prostředí. Mladší autoři Jair Lapid a Dror Mišani sice také zařazují do svých 

knih práci se společenskou problematikou,  nicméně už zdaleka ne tak nápadně jako starší 

autorky. Mizrachi tématika už pro ně není zdaleka tolik aktuální, zaměřují se na jiné menšiny, 

jako  homosexuálové  či  přistěhovalci.  O  změně  aktuálnosti  témat  ostatně  svědčí  i výběr 

zločinu,  kdy bohatí  aškenázští  zločinci  u  Batji  Gur a  Šulamit  Lapid  vraždí  kvůli  ochraně 

postavení  či kvůli  finančním  důvodům,  zatímco  u  Jaira  Lapida  i  u  Drora  Mišaniho  jde 

o důsledek rodinných problémů.

Zatímco v dílech  z  90.  let  tak  stojí  v  popředí  kromě příběhu také  otázka  identity 

detektiva, v dílech novějších už tato identita ustupuje ve prospěch příběhu. Michael Ochajon 

i Lizi Badichi jsou postavy, které se vyvíjejí, ať už kariérně či ve své osobnosti. Jak u Joshe 

Širmana, tak u Aviho Avrahama oproti tomu vidíme jistou strnulost. Jejich životy se nikam 

příliš neposouvají, spíše jen proplouvají životem a setkávají se s událostmi, než by aktivně 

pracovali  na své budoucnosti.  Zatímco se u Ochajona mluví o kariérním postupu a vývoji 

v jeho identitě jakožto mizrachi a u Lizi Badichi je možné sledovat vývoj osobnosti skrze 

knižní  sérii,  Josh  Širman  sice  řeší  případy,  ale  jeho  osobní  život  zůstává  omezen  na 

příležitostné vztahy, nedodržování diety a sledování seriálů. Podobně i Avi Avraham, třebaže 

se během série rozvíjí jeho vztah s Mariánkou, bydlí  celý život v podstatě na tom samém 

místě a během případu si počíná dosti bezradně. Je tedy možné říci, že detektiv, přestože stále 

je jistým hrdinou, je v moderní izraelské detektivce zcela jistě hrdinou ztraceným. Zatímco 

ve starších dílech hraje detektivka roli znovunavrácení ztraceného pořádku, v novějších dílech 

tomu již tak není.
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