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Anotace 
 

Tato práce rozkrývá život a dílo současného norského spisovatele Erlenda 

Loea, kultovního autora mladé generace, zejména pak jeho román Doppler. 

Cílem je popsat literární směr nový naivismus a proniknout do duše 

novodobého severského jedince. Tato práce také popisuje specifický literární 

styl spisovatele a podrobně rozebírá jednotlivé jazykové prostředky, které 

užívá. Rozkrývá, jak významný je pro Skandinávce pobyt v přírodě a jak blízce 

jsou s ní spoutáni. Proniká do samotné mysli dnešních Seveřanů a příbližuje 

čtenáři jejich životní styl. Naznačuje, jaká úskalí přináší život v konzumní 

společnosti. Hlavním cílem práce však je nahlédnout do duše jedince, který se 

potýká s krizí identity. Hledá smysl svého bytí v postmoderní společnosti, do 

které se narodil. Loe navrhuje, že způsob, jakým dnešní společnost funguje 

nemusí být správný, a že existuje i jiná cesta. Například život v souznění s 

přírodou. 
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Abstract 
 

The thesis aims on life and work of contemporary Norwegian writer Erlend  
Loe, young generation‘s cult author, specifically his novel Doppler. The 

purpose is to describe a literary movement called new naivism and to probe 

into a modern northerner's soul. The thesis also describes the author‘s specific 

literary style and looks closely to his particular linguistic means. Uncovers, 

how important is for Scandinavians a stay in the nature and how closely bound 

they are to it. Enters the mind of todays northernes and encloses their lifestyle 

to the reader. Denotes the pitfalls that brings life in consume society. The main 

aim of the thesis is to insight into the soul of an individual struggling with an 

identity crisis. Searches the purpose of being in post-modern society, to which 

he was born in. Loe suggests that the way, how today's society works, might 

not be right and that there is another way, for instance life in harmony with 

nature. 
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1 Úvod 
 

Jak vnímá svět jedinec, prožívající krizi identity, který postrádá smysl své 

dosavadní existence? Jak se odráží současná podoba postmoderní společnosti 

ve způsobech, jakými se snaží tuto krizi řešit? Andreas Doppler, muž středního 

věku žijící v norském hlavním městě, si jednoho dne uvědomí, že je vetřelcem 

ve svém vlastním životě. Najednou už nic nedává smysl. Pod perem svého 

autora, norského spisovatele Erlenda Loe, se vydává na životní pouť za 

poznáním sebe sama. Dosáhnout toho může oproštěním se od lidí, kteří jej 

iritují, a setkáním s těmi, kteří jej inspirují. Skrze jeho upřímnou zpověď se 

postupně odkrývají všechny stránky jeho osobnosti. Zároveň je text osobní 

zpovědí autora, který se skrze svou tvorbu vyrovnává se svým vlastním 

životem. 

 

Skrze příběh Dopplera se spisovatel snaží nastínit problémy současné 
společnosti. Ústy svého hlavního hrdiny tuto společnost kritizuje za to, jakým 

způsobem lidi zformovala, a kritizuje lidi za to, že tuto formu následují. Příběh 
je osobní vzpourou jedince proti stavu, ve kterém se dlouhodobě nachází lidské 

společenství. 

 

Za koho tedy Erlend Loe mluví? Již záhy po nastartování své literární 

kariéry se stal se kultovním autorem mladé generace. Svou tvorbou se dotýká 

jejích pocitů a svou originální formou, kterou mnozí považují za naivní a 
povrchní, nabízí jedinečný způsob jak se s těmito pocity vypořádat. 

 

Loe vděčí za úspěch i humornému odstupu, kterým vstupuje do duší čtenářů 
potýkajících se s podobnými těžkostmi jako jeho hlavní hrdina a možná i sám 

autor. Humor je u Loea kontrastem vážnosti kladených životních otázek. Je to 
jako smát se tváří v tvář, či do tváře všemu, s čím se musíme každý den 

potýkat. 

 

Práce se zabývá nejen příběhem hlavního hrdiny, ale také životem 

samotného autora, jeho kariérou spisovatele a rozsáhlou bibliografií. Rozebírá 

Loeho osobitý literární styl a jazykové prostředky, které jej činí tak 

originálním. Práce se snaží také přiblížit čtenáři úzký vztah Skandinávců k 

přírodě, který je v románu vyjádřen skrze vnímání Dopplera sebe sama jako 

neoddělitelnou součást přírody. V neposlední řadě se práce snaží poukázat na 

problematiku života v konzumní společnosti. Opírá se přitom o názory 

významných severských sociologů a filozofů. 
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Román Doppler je i po deseti letech od svého vydání stále neméně 

populární, neboť problémy, na které upozorňuje, jsou stále více než aktuální. 

Erlend Loe se dočkal kladných čtenářských ohlasů nejen ve Skandinávii, ale 

také v českých zemích. Do češtiny byla přeložena téměř celá jeho bibliografie a 

v českých kinech byly promítány všechny filmy, jejichž scénářů je Loe 

autorem. V nejbližších letech také vyjdou české překlady zbylých dvou částí 

trilogie o Dopplerovi. Erlend Loe několikrát Českou republiku sám navštívil a 

zatím vždy se setkal s vřelým přijetím. Vyvstává otázka, proč je jeho dílo tak 

oblíbené právě u nás. Důvodem může být vášeň pro pobyt v přírodě společná 

těmto dvěma národům. Český čtenář je často vášnivý cestovatel, snadno 

nacházející zálibu v příbězích, ve kterých hraje kontakt s přírodou ústřední 

nebo alespoň jednu z hlavních rolí. Snadno se také najde v zdánlivě chladné 

povaze Seveřanů, v jejich stylu života a vnímání světa. Dílo Erlenda Loe je 

výjimečným svědectvím a upřímnou výpovědí o pečlivě skrývaných niterních 

pocitech člověka. To se také stalo klíčovým při výběru tématu této bakalářské 

práce. Přejeme si, aby bylo tak jednoduché sbalit se a odejít od problémů 

běžného světa. A nebo je to právě to, co se nám snaží autor naznačit? Že to je 

jednoduché a že způsob jakým žijeme, není jediná/nejlepší cesta. 
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2 Kdo je Erlend Loe 
 

„I have the strangest thoughts in my head, maybe I should not write them 
down.“ 

 

Erlend Loe se narodil 24. května 1969 v Trondheimu. Je to překladatel, 

scénárista a v současnosti jeden z nejpopulárnějších norských spisovatelů 

vůbec. V minulosti mimo jiné hrál v divadelním souboru. Rozhodl se totiž 

nenastoupit do armády a odsloužit povinnou službu jako herec v divadelní 

skupině. Díky této zkušenosti si ujasnil, že divadlu se nadále věnovat nechce. 

V Kodani, kam poté odešel, studoval na filmové škole folkloristiku a filmovou 

a literární vědu a je také autorem několika krátkých filmů. Po studiích pracoval 

dva roky jako konzultant pro Norwegian film fund. Krátce studoval i doma v 

Trondheimu na místní umělecké akademii. Krátce se dokonce živil jako učitel. 

Erlend Loe rád zmiňuje, že v životě prošel devatero řemesly. Loe has divided 

his professional career between writing novels and working in various 

capacities in the film industry.1 (REES 2010: 59) Nezřídka kdy se ve svých 

románech, i kdyby jen jednou krátkou větou, dotýká témat, která se 

bezprostředně týkají jeho profesního života. Ve své tvorbě užívá například 

prvky z divadelního prostředí, zejména v románu Tiché dny v Mixing part, 

který je v podstatě jedním plynulým rozhovorem. Divadlo jsem si vybral jako 

příklad – v uměleckém světě je hodně lidí, kteří stále něco předstírají, a 

divadelníci mi z nich připadají nejhorší. (HORÁČKOVÁ 2010). 

 

Kromě toho je ale dle svých slov Erlend Loe především otcem, bratrem, 

kritikem, cyklistou a milovníkem palindromů.
2
 A jak sám tvrdí, psaní mu 

prostě jde tak nějak samo. Most of what I have written has come quite easily to 
me. (RT 2010) 

 

Dříve, než se Erlend Loe proslavil jako spisovatel, pracoval také jako 

zaměstnanec psychiatrické léčebny. Vliv tohoto prostředí je v jeho díle patrný. 

Například hlavní hrdina filmu Detektor, ke kterému Loe napsal scénář, je 

povoláním psycholog. Hrdinové Loeho příběhů často prožívají různé formy 

úzkostí, depresí, neuróz, ale také náhlého afektu. Bilancování je jim více než 

vlastní. Hlavní hrdina filmu Nord, jehož scénáře je taktéž autorem Loe, 

pravidelně dochází na psychiatrickou kliniku a snaží se zde najít východisko z 

kolotoče neustálých úzkostí, ve kterém se nachází poté, co se psychicky 

zhroutil. Když však zjistí, že zde už mu nemají jak pomoci, vydá se hledat 

 
1
 Všechny překlady z cizích jazyků jsou mé vlastní.

  

2 https://twitter.com/erlendloe.
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odpovědi na životní otázky jinam, tzv. „na cestu“, a s sebou si bere skútr, 
antidepresiva a kanystr alkoholu. 

 

Nejednou byl Loe dotazován, zda jeho hrdinové trpí mentálními poruchami.  
I often get the question whether my characters are mentally ill. I don't think 

they are and I don't think that Doppler is. (INDIGO 2012) V rozhovoru pro 

rádio Wave, který proběhl na autogramiádě při příležitosti jeho návštěvy v 

Praze, se svěřil, že „jeho nejoblíbenějším spisovatelem je Richard Brautigan - 

známý beatnický autor, který od mládí trpěl paranoidní schizofrenií a skončil 

sebevraždou.“ (STUCHLÝ 2010) 

 

Svou literární kariéru započal Erlend Loe jako přispěvatel do norského 

deníku Andresseavisen. I o tomto jeho povolání najdeme v jeho díle krátkou 
zmínku. Novinář...pláče. Je toho na něj asi příliš, myslím si. Je zvyklý sedět a 

hrát si se slovy a tady najednou převažuje tělesnost a blízkost a ostatní 
neznámé věci. (LOE 2011: 120) 

 

Svůj první román Tatt av kvinnen (Uchvácen ženou) napsal Erlend Loe v 

roce 1993. Největší vlnu zájmu o tuto knihu však vyvolalo až její filmové 

zpracování z roku 2007. Příběh vypráví osud muže, který je zmítán rozpornými 

city k ženě, která mu jednoho dne náhle vstoupí do života. Čtenář si nemůže 

být jist, zda se děj odehrává ve skutečnosti či jen v mužově mysli. Postupně je 

jejich vztah komplikovanější a komplikovanější, až nad ním hrdina úplně ztratí 

kontrolu. Příběh je sondou do života přecitlivělého mladíka, který nemá příliš 

vysoké sebevědomí, nezná svou hodnotu a snadno se tak nechá zmanipulovat 

dominantní ženou. Útěk z kolotoče radostných okamžiků střídaných depresemi 

je zřejmě to nejtěžší, čím bude muset hrdina projít. Celý příběh však může 

stejně tak být jen představou jednoho samotáře, který zvažuje a hodnotí, zda-li 

a nakolik by pro něj bylo výhodné seznámit se s dívkou a začít s ní žít. A tak 

rozehraje imaginární hru a všechny vzlety a pády prožije ve své mysli, zatímco 

se dál věnuje svému běžnému životu. Ve svém debutu Uchvácen ženou 

Loe...ironizuje novodobě chápaný vztah k ženě – k tomu se mnoho autorů 

neodvažuje. (GREČNEROVÁ 2016: 235) 

 

Obrovský národní i mezinárodní úspěch však Loe zaznamenal až v roce 

1996 románem Naiv. Super (Naivní. Super). Setkáváme se s bezejmenným 

hrdinou, kterému najednou všechno připadalo nesmyslné. Úplně najednou. Můj 

vlastní život, životy jiných lidí, životy zvířat a rostlin, celý svět. Nemělo to už 

žádné souvislosti. (LOE 2005: 11) Po takovém uvědomění hrdina přeruší 

studium na univerzitě, nastěhuje se k bratrovi a pustí se do úvah o svém 

dosavadním životě a jak jej účelně změnit. 
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Tento román je považován za nejvýznamnější z autorovy série příběhů o 

mužích mladého středního věku v hlavní roli, kteří se utápějí ve svých 

zoufalých existencích a snaží se najít smysl svého bytí. Právě díky 

bezprostřednímu popisu života novodobých emocionálních „ztroskotanců“, 

prožívajících existenciální krizi, se Loemu dostalo takové popularity. Autor 

totiž dává čtenáři pocit, že hrdina je jedním z nás a že jeho příběh vlastně tak 

trochu prožíváme všichni. Norský literární historik Per Thomas Andersen 

poznamenává, že román Naivní. Super. demonstruje strategii přežití v době 

pozdní modernity. (VACKOVÁ 2012: 12) Záhy po svém vydání byl román 

prohlášen za klíčové dílo literárního směru Nový naivismus, jehož je Erlend 

Loe hlavním představitelem. Autor za svůj román obdržel v roce 2006 

francouzskou literární cenu mladých čtenářů Prix Européen des Jeunes  
Lecteurs. 

 

Další Loeho román z roku 1999 je námětem velmi podobný, nicméně velice 

originální svým zpracováním. Autor se rozhodl psaní románu pojmout jako 
rozsáhlý projekt, kdy se se svými kamarády vydává putovat krajinou Pacifiku a 

následně své zážitky přenese „na papír“ a vydá jako román pod názvem „L“.  
The text describes a trip that Loe took, and which he documented through an 

online blog sponsored by the newspaper Dagbladet. 8 Readers in 1998 could 

thus read and follow the work-inprogress through the medium of the blog, and 
then compare the blog narratives of Loe’s real world experience to the version 

that was published under the genre category of “roman” the following year.  
(REES 2010: 59). Erlend a jeho kamarádi se poflakují krajinou a stěžují si jak 

zbytečnými se cítí ve společnosti, do které nemají čím přispět, neboť již byla 
vybudována poválečnou generací. Nemají již co nového objevit a nenachází 

způsob jak po sobě v této společnosti zanechat nějakou stopu. Román je 

zprávou o dnešních mladých mužích, jejich hrách, soupeření a přátelství. (LOE  
2011: přebal) 

 

Román „L“ je vzorovou ukázkou toho, že Loe se nesnaží podat 

propracovanou, důmyslnou dějovou linku, neboť se nedočkáme žádného 

zásadního zvratu. Je spíše jakýmsi příjemně plynoucím, lehce naivním 

příběhem s humornými i depresivními nuancemi. Loe nepřestává překvapovat 

svými inovacemi a originalitou a to je zřejmě také jedním z hlavních důvodů, 

proč za román získává cenu norských knihkupců. 

 

V roce 2001 autor přichází s románem Fakta om Finland (Fakta o Finsku). 

Hlavní hrdina, opět muž ve věku kolem třiceti let, žije v Oslu a je 
profesionálním tvůrcem turistických brožur. Zklamán svou poslední láskou, 

žije v dobrovolné samotě a věčně nemá peníze. Přijme tedy pracovní nabídku 

na vypracování brožury o Finsku i přesto, že zemi nikdy nenavštívil a neví o ní 
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prakticky vůbec nic. Je vyznavačem klidného životního stylu a dle jeho názoru 

by se všichni měli nejraději zdržovat v teple domova. Náhlá změna jeho 

životního tempa způsobená zoufalou snahou sehnat dostatek podkladů k práci a 

dodržet tak termín odevzdání, navíc v kombinaci s vidinami vody, která se 

hrdinovi asociuje při představě Finska a ze které má fóbii, v něm vyvolává 

silné úzkosti. 

 

Román je zdařilou sondou do duše třicátníka, vyznávajícího poklidný, 

městský, stereotypní život, který se snaží vypořádat s tím, že se věci kolem něj 
najednou začnou dít rychleji, než by byl ochoten si připustit. Autor zde užívá 

metafory, když přirovnává situaci k rozvíření stojatých vod, jimiž je „země 
tisíce jezer“ tak typická. 

 

Zatímco námět knihy je opět velmi podobný, jazykově se dílo od ostatní 

autorovy tvorby odlišuje. Krátké, jednoduché věty jsou nahrazeny složitými 

souvětími s mnoha odbočkami. Sdělení je nekomplikované, ovšem psáno 

větami dlouhými přes půl strany. Místo výrazně segmentovaného vyprávění jde 

o jednolitý proud (STUCHLÝ 2010), který autenticky vyobrazuje hrdinovo 

chaotické uvažování. Typický humor a ironii si však autor ponechal. V díle je 

také patrný vliv norského hlavního města na autora, který zde v současnosti 

žije a pracuje a především zde v roce 1998 spoluzaložil společnost 

Screenwriters Oslo sdružující scénáristy. 

 

V roce 2004 Erlend Loe dokončuje román Doppler (Doppler), u nás vydán 

v roce 2007, a hned o rok později vychází jeho volné pokračování Volvo 

Lastvagnar (Nákláďáky volvo). České vydání druhé části trilogie je 

naplánováno na červen roku 2017. Poslední část trilogie, Slutten på verden slik 

vi kjenner den z roku 2015, vydá nakladatelství Kniha Zlín pod názvem – 

Konec světa jak ho známe - v březnu příštího roku. Autorovi se za tuto trilogii 

dostalo pozitivních ohlasů stran kritiky, ale především široké veřejnosti. Loe se 

stal kultovním autorem mladé generace. 

 

Svou další knihou Muleum z roku 2007 autor boří dosavadní vzorec svých 

románů. Hlavní hrdinkou příběhu je osmnáctiletá dívka, která přišla o své 

rodiče a bratra během leteckého neštěstí. Náhle se ocitá sama a ze všeho 

nejvíce má strach žít takový život, jaký má před sebou. Zatímco se poprvé u 

Erlenda Loea setkáváme s hrdinkou - ženou respektive dívkou, jakýsi motiv 

pátrání po otci či obou rodičích a blízký vztah k bratrovi je hlavně v duševní 

rovině i nadále přítomný. 

 

Další netradiční námět Loe zvolil u svého v pořadí již osmého a zároveň 
posledního románu, který zatím vyšel u nás, Stille Dager i Mixing part (Tiché 
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dny v Mixing Part) z roku 2009. Grečnerová v této souvislosti zavádí pojem 

„román – drama“. Celý ten román je vlastně rozhovor dvou manželů, kteří 

spolu tráví ne příliš veselou dovolenou, jak to tak bývá, na které vyjdou najevo 

všechny jejich spory, které se celý rok snažili udržet. Manželé spolu odjedou do 

Německa, kde tráví i s dětmi dovolenou, a celý ten humor spočívá v tom, že 

jsou každý jiný. Ona je učitelka němčiny, která miluje německou literaturu, 

Goetheho. Ten pobyt...je pro ni neuvěřitelně inspirující. On...Němce nenávidí, 

takže celou dobu ze sebe...sype ironické poznámky na druhou světovou válku, 

což ona samozřejmě nesnáší, takže to nakonec vyvrcholí manželským až 

rozchodem. (BEZDÍČKOVÁ 2012) Loe však není žádný tragický spisovatel  
(BEZDÍČKOVÁ 2012), takže tato krátká fragmentární tragikomedie  
(STUCHLÝ 2010), více než čímkoli jiným, překypuje pro autora tak typickými 
absurdními dialogy, které dokreslují obrázek toho, jak snadno se vlastně může 

rozpadnout „pevný“ vztah jednoho manželského páru. 

 

V roce 2013 se Erlend Loe opět vrací k hlavní hrdince - ženě. Román 

Vareopptelling je příběh o životem unavené básnířce Nině Faber, která se musí 

vypořádat s ne příliš pozitivní kritikou svého díla. Kniha je často označována 
právě jako román o literární kritice a dalo by se říci, že svým způsobem 

kritizuje literární kritiky. 

 

Důležitou  součástí  Loeho  literární  kariéry je  bezesporu  tvorba  pro  děti.  
Literatura pro děti a mládež má ve Skandinávii tradičně silné postavení. Jen 

témata jsou v závislosti na explozi existenciálních problémů dospívající 
generace stále razantnější, nebo lépe řečeno: děti mají problémy pořád stejné, 

jen společnost jim věnuje více pozornosti. (GREČNEROVÁ 2016: 236) 

 

V roce 1996 obdržel cenu norského ministerstva kultury za dětskou knihu  
Den store røde hunden (Velký červený pes). Velký ohlas ale vyvolala 
především Skvělá série o svérázném otci (GREČNEROVÁ 2016: 237) Kurtovi, 
která již čítá 6 dílů: 

 

1 Fisken (Ryba), 1994 – získává francouzskou literární cenu Tam-tam roku 
2006  
2 Kurt blir grusom (Kurtovi přeskočilo), 1995 

3 Kurt quo vadis (Kurt quo vadis), 1998 – získává cenu kritiků 

4 Kurt koker hodet (Kurtova zavařená hlava), 2003  
5 Kurtby (Kurtovo město), 2008 

6 Kurt kurér (Kurt kurýrem), 2010 

 

Jeho naivní jazyk, volba slov, krátké věty a jednoduchý styl psaní se dá sám 
o sobě vykládat jako dětský, a proto autor o svých knihách určených dětem 
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vlastně vůbec nepřemýšlí jako o dětských. Většina současných autorů píše pro 
dospělé i pro děti – sami spisovatelé často tvrdí, že tuto tvorbu nerozlišují.  
(GREČNEROVÁ 2016: 237) Well, the children's books that I have written, I 

very rarely think of them as chldren's books. (INDIGO 2012) Rozdíl mezi 
knihami pro dospělé a těmi pro děti Loe spatřuje pouze v ději. But the 

difference is, when I write for adults I really don't care about plot at all. I 
improvize...But when I write for children I make sure that there is a plot.  
(INDIGO 2012) 

 

U těch (Loeho) dětských knih ještě hrají velkou roli ilustrace, které 
podtrhují dost často text. Ilustrátor, se kterým (Loe) celoživotně spolupracuje, 

Kim Hiorthøy, v těch ilustracích vždycky vypíchne nějakou jednu větu z té knihy 

a na tom postaví tu konkrétní ilustraci. Loeho knihy pro děti určitě stojí za to si 
přečíst, a myslím, že si je s radostí přečte i dospělý. (BEZDÍČKOVÁ  
2012) 

 

Kromě knih je Erlend Loe také autorem několika scénářů. Například již 

zmíněný film Detektor či Nord zaznamenaly obrovský úspěch. Napsal také 

scénář k úspěšné dánské komedii Klatretøsen, který byl přepracován také do 

americké verze pod názvem Catch that kid v hlavní roli s Kirsten Steward. Je 

autorem scénáře i k dalšímu dánskému počinu, totiž historickému dramatu 

Satisfaction 1720. V neposlední řadě je také tvůrcem norského televizního 

seriálu Kampen for tilværelsen. 

 

Erlend Loe se v současnosti věnuje také překladatelské činnosti. Za všechny 

je třeba zmínit překlad dvou básnických sbírek Američana Hala Sirowitze z 

angličtiny: Sa mor z roku 1997 a Sa terapeuten min z roku 1998. A také 

dětskou knihu pro dospělé od amerického autora Adama Mansbacha Go the 

Fuck to Sleep. (Sov, for helvete!) jak do jazyka Bokmål, tak Nynorsk. Je také 

držitelem ceny nakladatelství Cappelen z roku 1997. Většina jeho knih se již 

běžně nachází ve školních osnovách a na seznamech povinné četby norských 

školáků. 

 

Čím jsem starší, tím víc mám zkušeností, které promítám do svých 

postav...Samozřejmě vycházím především z vlastních pocitů a úvah, zkouším je 

obměňovat, hraji si s nimi. Ale nemyslím, že když čtete mé knihy, budete vědět, 
kdo jsem. Tedy možná si to budete jen myslet. (HORÁČKOVÁ 2010) 
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3 Nový naivismus 
 

Literární směr označovaný jako nový naivismus vznikl v 90. letech 20. 

století. V tomto období se v Norsku začínají objevovat dvě protichůdné 

tendence a názory na to, kam by měla literatura dále směřovat. První skupina 

autorů se navrací ke klasickému, široce epickému vyprávění a velkou 

popularitu si získává tradiční, na události a postavy bohatá románová próza, 

jejíž autoři se nebojí chronologičnosti ani zevrubné popisnosti.  
(HUMPÁL/KADEČKOVÁ/PARENTE-ČAPKOVÁ 2006: 301) 

 

Druhá skupina autorů se vyznačuje povrchovým, vnějškovým líčením postav 

a událostí (text mnohdy popisuje banální záležitosti); význam je spíše skrytý 

jakoby za textem. (HUMPÁL/KADEČKOVÁ/PARENTE-ČAPKOVÁ 2006: 

301) Právě do této skupiny patří i literární směr nový naivismus. Tento pojem 

byl vymezen norskými literárními teoretiky. Hlavním a v podstatě jediným 

přímým představitelem tohoto literárního směru je právě Erlend Loe. Další 

autoři téže generace, jejichž styl psaní nese podobné, mnohdy až totožné rysy, 

bývají kritiky většinou nazýváni jako minimalisté či naivisté spíše než přímo 

noví naivisté. 

 

Za všechny bych zde zmínila norskou spisovatelku Hanne Ørstavik, jednu z 
nejoblíbenějších autorek současnosti. Ørstavik je vystudovanou psycholožkou 

a socioložkou a ve svých knihách píše o nefunkčních rodinných vztazích. Z její 
tvorby je nejoceňovanější volná trilogie Kjærlighet (1997), Like sant som jeg 

er virkelig (1999) a Tiden det tar (2000). 

 

Většina nejdůležitějších prozaiků posledních dvou desetiletí píše vesměs 

realisticky. (HUMPÁL/KADEČKOVÁ/PARENTE-ČAPKOVÁ 2006: 307) 

Dokazuje to význam a důležitost těchto autorů, kteří se rozhodli reagovat na 

tehdejší stav literatury a vynalezli nový způsob jak ji obohatit. Minimalismus 

bývá označován jako reakce na společenskou situaci. Okolo jednotlivce je v 

současné době až příliš informací najednou a navíc jsou podávány složitou 

formou. (VACKOVÁ 2012: 16) 

 

Nový naivismus je silná reakce na obsahově náročné postmodernistické 
texty, ve kterých se autoři odkazují na filozofické a lingvistické teorie.  
(VACKOVÁ 2012: 16) Loeho úsporný styl byl skutečně hlavním záměrem, 
reaguje tak na překomplikované, jazykově složité metaliterární texty.  
(VACKOVÁ 2012: 11) Uchyluje se ke krajně jednoduchému stylu, pro který je 
charakteristický prostomyslný pohled na skutečnost, jemný humor a...ironie.  
(HUMPÁL/KADEČKOVÁ/PARENTE-ČAPKOVÁ 2006: 308) 
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Sám Erlend Loe tuto skutečnost potvrzuje. Dá se říci, že svůj osobitý styl 

posadil do tak absurdní polohy právě proto, aby byl co nejvíce odlišný od 

dosavadního stylu, který mu připadal neosobitý, těžko uvěřitelný, neautentický. 

Zároveň ovšem ostatní autory nijak neodsuzuje a přiznává, že sám nachází 

zálibu ve složitějších románech. Loe se především snažil čtenáři nabídnout 

alternativu, která byla tak úspěšná snad i proto, že nikdy nezamýšlel zalíbit se 

kritice. Erlend Loe chtěl být především autorem pro lidi, ne pro literární 

kritiky. 

 

V 80. letech, když jsem se začal o literaturu zajímat, vládl ve Skandinávii 

dost odtažitý, ironický, studený styl psaní, formální experimenty. Naivní. Super. 

byl svým způsobem protest. Vadilo mi, že za tou těžkou, sofistikovanou fasádou 

chybí skutečnost, že jde převážně o odkazy odkazující na odkazy. Chtěl jsem 

vyjádřit, že je v pořádku být také dětský a jednoduchý. A byl jsem si jistý, že se 

kniha bude líbit mým přátelům a nelíbit kritikům a akademikům. Tím však 

nehoruji pro konec dlouhých, komplikovaných, filozofických knih, sám je mám 

rád. Jen si myslím, že v literatuře je prostor pro víc žánrů. (HORÁČKOVÁ  
2010) 

 

3.1 Témata 

 

Témata literární tvorby poslední doby nepřekvapí; setrvalé existenciální 

úzkosti, mezilidské vztahy, starost o ekologické a imigrantské otázky, ale i 
narůstající zločinnost, na kterou nebyli Skandinávci zvyklí. Překvapivě jsou 

naopak návraty ke druhé světové válce, k holocaustu, ke studené válce.  
(GREČNEROVÁ 2016: 230) 

 

Nejčastějšími náměty knih autorů píšících v duchu minimalismu jsou 

především rodinné vztahy, zejména vztah rodič – dítě, jak je tomu například v 

díle již zmíněné autorky Hanne Ørstavik. Erlend Loe se potom zaměřuje na 

komplikovaný vztah otec – syn. Tento motiv je v různých podobách zobrazen v 

naprosté většině jeho knih. Většinou jde o nepřítomnost otce v životě syna. V 

románu Doppler je tato skutečnost dokonce znásobena úmrtím otce, kterého 

hlavní hrdina nikdy neměl šanci poznat. Jedná se tedy o jakousi dvojitou ztrátu. 

Loe je také geniálním průvodcem partnerskými vztahy. Naposledy ve své knize 

Tiché dny v Mixing part, která rozebírá komplikované soužití postaršího 

manželského páru. On skvěle vypráví, text je svižný, dialogy jsou vtipné. 

Pojednává o manželské krizi, o tom, že ti lidé po určité době už nejsou schopni 

empatie jeden k druhému. Že hledají smysl života, který nenachází ani ve 
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vztahu, ani ve své profesní kariéře. Že ztrácí vztah se svými dětmi. 

(BEZDÍČKOVÁ 2012) 

 

Autoři píší o tématech jako krize tradičního pojetí rodiny, význam mužské a 

ženské role při výchově potomka, selhání jednotlivce na pozici rodiče, vysoká 

rozvodovost v současné norské společnosti, nefunkčnost vztahů, rozpadající se 

rodina atd. To jsou témata, jimiž se v posledních desetiletích zabývají nejen 

norští sociologové. Tématy současné norské literatury jsou tělo, dětství, rodina 

a Bůh. (VACKOVÁ 2012: 11) 

 

V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že autoři píšící o krizi rodiny 

jako takové jsou vlastně jedinci, kteří ji sami zažili. Jedná se o generaci 

narozenou mezi lety 1960 - 1980 (Erlend Loe se narodil v roce 1969), která se 

někdy označuje také jako tzv. „rozvodová“. Právě když byla tato generace ve 

věku dospívání, prošla norská společnost jistými sociálními změnami. Rozběhl 

se proces přerozdělování klasických genderových rolí, v jehož důsledku se 

změnil pohled na způsob vychovávání dětí. Tradiční rodinný model se začal v 

Norsku rozpadat. Norský literární kritik Per Thomas Andersen zavádí v 

souvislosti s tímto jevem pojem „nesting“ - „hnízdění“ (VACKOVÁ 2012: 13) 

Jde o jakousi potřebu autorů této generace popsat či vymezit ideální rodinné 

prostředí jako „místo, kam by mohli patřit“ a které během svého vyrůstání 

mnohdy postrádali. 

 

Je nezbytné uvést dílo Erlenda Loea do širšího kontextu severské literatury, 

avšak není úlohou této práce rozebírat hlouběji specifické rysy všech 

současných autorů a bylo by naprosto nemožné je jakkoli generalizovat. Dále 
se proto ve své práci budu zaměřovat výhradně na Loeho dílo a přímo na jeho 

pojetí literatury, zejména v díle Doppler. 

 

Již zmíněný trend „nesting“ spatřujeme v tvorbě Erlenda Loea zejména v 

jeho častých reflexích „dětského světa“. V připomínkách bezstarostných časů, 

kdy byl hlavní hrdina ještě malým klukem a nemusel se trápit „dospěláckými“ 

problémy. Hrdinové naivistických děl se vrací do dětství, kdy neřešili smysl 

bytí, ale hráli si s míčem a byli šťastní. Tento pocit totiž v soudobé společnosti 

hlavní postavy Loeových románů postrádají. (VACKOVÁ  
2012: 16) Tak například hlavní hrdina románu Naiv. Super. se snaží svou 

depresi překonat hraním si s dětskou „zatloukačkou“ s kladívkem. Specifické, 

dětinské, přímočaré vyjadřování hrdiny potom tento dojem dokresluje. Mluví 

lehkým až primitivním jazykem a užívá jednoduché výrazy snadno 

srozumitelné všem věkovým skupinám. Dětinskost se pak nutně odráží i v 

jazyce. I proto vyvolává Loeova tvorba rozpory u čtenářů i kritiky. Jedna 
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skupina ho čte a obdivuje, druhá skupina ho nečte a nezajímá je, protože jeho 
dílo je příliš povrchní a nic neříkající. (VACKOVÁ 2012: 43) 

 

Ať už si hrdina hraje se „zatloukačkou“ či v lese ve stanu s losem hraje 
obrázkové loto, dělá tak proto, že je to činnost nekomplikovaná a přímočará.  
Doppler řeší své (emocionální) zhroucení regresí k dětským zálibám.  
(GREGOR 2008) Vrací se tak k úplným základům. K činnostem, které mu už 
jako dítěti dávaly jednoznačný smysl. Těžkosti chce zkrátka řešit s lehkostí a 

nahlíží na ně s dětské perspektivy. (VACKOVÁ 2012: 16) Byť se tento způsob 
vypořádávání se s problémy může jevit jako poněkud infantilní. 

 

V Dopplerovi se „dětinskost“ projevuje zejména dvěma způsoby. Prvním z 

nich jsou Andreasovy časté rozhovory s jeho losím kamarádem Bongem. 

Konverzují o všem možném od obrázkové hry loto se zvířátky až po závažná 

témata jako rodinné vztahy, problémy současné společnosti či otázky 

budoucnosti. Názory zvířecího kamaráda bere „smrtelně“ vážně a i přes 

počáteční neshody si hluboce váží jeho přítomnosti, jako někoho, kdo dokáže 

hodiny naslouchat a vůbec při tom nemluví. 

 

Druhým projevem Dopplerovy dětinskosti je způsob, jakým reaguje v 

situaci, kdy jej někdo konfrontuje. Jak směšnou argumentaci užívá na svoji 

obranu. Často se nám z jeho strany dostane pouze argumentu: „Protože to tak 

prostě je“. Je to jeden ze způsobů, jakým se dá nahlížet na svět. Pojí se navíc s 

Dopplerovým nihilistickým postojem, tedy že věci se stejně budou dít a on na 

tom nic nezmění. Ať si lidi z různých náboženství vzájemně nedůvěřují a 

vyhazují se do vzduchu a pokračují si v tom. Svěste ramena a myslete na něco 

jiného. (LOE 2011: 103) Výsledkem je vnitřně emocemi zmítaný jedinec, který 

upadá do beznaděje a ztrácí se v neustále se měnícím světě (VACKOVÁ 2012: 

49), kde se žije tak vysokým tempem, že nikdo z nás neví, zda s ním stále stíhá 

držet krok. Nalézá pak skutečně tu nejsnadnější odpověď na ty nejobtížnější 

životní otázky v oné infantilnosti, odehrávající se uprostřed lesa. 
 
 

3.2 Děj 

 

Příběhy většinou začínají tak, že se setkáme s hrdinou, který se ocitl v jakési 

bezvýchodné situaci, je bezradný a neví, jak ji řešit. Psychické nachlazení, 

které postihne duši. (SVENDSEN 2011: 41) Stane se tak na základě naprosto 

banální zápletky, jako například prohra v zápase anebo pád z kola. Hrdina se 

cítí prázdný, bezvýznamný a nedůležitý. Selhal jako partner, který nedokáže o 

svých citech mluvit, a uzavírá se do sebe. Či jako rodič, který neví, jak se 

sblížit se svými dětmi. Nebo jako zaměstnanec, kterému dojde, jak nesmyslné 
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je chodit do práce jen proto, aby vydělával peníze, za které si má kupovat nové 

a nové, k životu nepotřené věci. Či dokonce jako jedinec, který už neumí žít v 

této moderní společnosti, ve které jsou všichni tak uniformní. Tak stejní a 

nezajímaví, usilující pouze o to, aby měli velké auto, dům a vždy dostatek 

jídla, a příliš omezení na to, aby dokázali rozvíjet hlubší úvahy o životě. 

Hrdina postrádá smysl toho, co dělá a kým je. Snaží se najít sám sebe, a aby to 

dokázal, bude se muset smířit se svou minulostí. Brodíme se smyslem, ale ne 

tím, který hledáme! (SVENDSEN 2011: 30-31) Necítí se šťastný a rozhodně 

není sám. Tyto aspekty života prožívá většina obyvatelstva. Náš hrdina je 

ovšem jediný, který dojde jistého uvědomění a rozhodne se svoji situaci 

nějakým způsobem řešit. 

 

Děj je v díle Erlenda Loea většinou upozaděn a spisovatel mu nedává 

velkou váhu. V některých jeho románech je děj až banální. Obsahový 

minimalismus se projevuje skutečností, že v minimalistických románech je 

často potlačen děj a zápletka je jaksi banální. Autor se soustředí spíše na popis 

okolí a činností. (VACKOVÁ 2012: 15) Pravdou je, že spíše než 

charakteristice postav se autor věnuje popisu toho, co postavy cítí, jak vnímají 

a co prožívají. Děj v jeho románech je většinou podobně jednoduchý jako 

jazyk. Spíše než na vyprávění příběhu se soustředí na popis pocitů hlavních 

postav, které své psychické problémy řeší únikem zpět do bezstarostného 

dětství. (VACKOVÁ 2012: 43) Nedozvídáme se moc o tom, jak Doppler 

vypadá ani jaké jsou jeho zájmy. Za to je recipientům servírována každá jedna 

myšlenka, která ho napadne. Hlavní hrdina popisuje každou maličkost, každou 

svoji myšlenku jednotlivě a nesnaží se je logicky spojovat. (VACKOVÁ 2012:  
44) 

 

V románu Doppler, zejména v poslední třetině knihy, můžeme pozorovat, 

že se již Loe dějem v podstatě vůbec nezabývá. Odvažuji se říci, že Loe příběh 

na konci až odbývá a přestává věnovat pozornost tomu, co na začátku „načal“. 

Usiluje hlavně o to, aby na závěr dostatečně důrazně vyzněla hlavní myšlenka 

knihy. Důraz neklade na dění v lese a vývoj situace s vedlejšími postavami. 

Vazby, které si Andreas vytvořil s lidmi v lese prostě jen tak nechá „vyšumět“ 

a to včetně Düsseldorfa, kterého nazval „nečím jako přítelem“. Zatímco v 

první polovině knihy Loe větu po větě odvyprávěl Dopplerovy dialogy s 

Düsseldorfem, na konci již pouze konstatuje, že si spolu povídají.  
Naslouchám do pozdních nočních hodin jeho vyprávění. Sám taky mluvím. 
Vyměňujeme si zkušenosti, dalo by se říct. (LOE 2011: 103) Velký důraz je 

naopak kladen na Dopplerův monolog u nemocniční postele v porodnici o 
volání lesa a poslání jedince; a ještě větší dojem aby potom zanechala 

závěrečná Dopplerova zpověď o tom, proč odchází, co zde zanechává, kam 
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směřuje a co z toho pro nás vyplývá. Pro poselství knihy již vedlejší zápletky 
nebyly nadále důležité, a tak se jimi autor mohl přestat zabývat. 

 

Doppler is a linear first person narrative presented unproblematically from 

the perspective of the main character. (REES 2010: 51) Ústřední příběh je sám 

o sobě nekomplikovaný, i když jsou v něm obsaženy skryté náznaky vedoucí k 

hlubšímu významu některých sdělení; například vedlejší reference zejména k 

norské kultuře, které nezasvěcený čtenář buď nepostřehne, nebo jim 

neporozumí. Loe využívá už tak triviální zápletku k tomu, aby měl čím spojit 

pro něj důležitá sdělení. Co se týče postav, nelze tvrdit, že by byly málo 

komplikované. Naopak jsou vnitřně rozpolcené, prožívají široké spektrum 

emocí a povahově je každá velice specifická. Nekomplikovaná je však jejich 

vzájemná interakce. 

 

Most of Loe’s novels do not challenge realist conventions of the novel 

directly, relying instead on absurd and ironic situations and verbal exchanges 
to generate humor within linear (though often episodic) narratives. (REES 

2010: 51) 

 

3.3 Minimalismus 

 

Jak již bylo výše uvedeno, Loeho literární směr nový naivismus nese 

společné prvky s dílem ostatních současných autorů. Tím nejvýraznějším 
společným prvkem je jazykový minimalismus. Jinými slovy stylová úspornost 

a výrazová střídmost. (VACKOVÁ 2012: 9) 

 

Stylová úspornost znamená jednoduchý, srozumitelný jazyk. Běžné, 

každodenně používané výrazy, které nikdy nenahrazuje synonymy. Jednoduché 

přívlastky. Místo složitých souvětí krátké, mnohdy jednoslovné věty, navíc 

dost často znovu opakované, které někdy vyznívají až příliš stroze. Repliky 

jsou krátké a úderné. Velmi často je věta tvořena pouze slovním spojením či 

dokonce jen jedním slovem. Často je takto vyjádřeno hodnocení, které tak 

vyznívá neemotivně jako pouhé konstatování faktu. (VACKOVÁ 2012: 44) 

 

Výrazovou střídmostí potom chápeme celkově užití velmi malého množství 

slov, až na pár výjimek; například, když Loe velmi zapáleně popisuje 

Dopplerovu cestu na kole do práce, což je ovšem hnáno autorovou veřejně 

známou láskou k cyklistice. Také Loeho popisy krajiny jsou spíše zkratkovité. 

Hrdinův kladný vztah k přírodě je nepochybně znát, ovšem když o ní mluví, 

neuchyluje se k rozvleklým lyrickým pasážím plným básnických přívlastků. 

Spíše jen konstatuje fakta. 
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Ostatně, proč mluvit, když není co sdělit, a hlavně, když nikdo nechce 

naslouchat? Doppler není typ rozervaného romantického hrdiny. Je to muž 

činu, spíše než slov. Raději, než aby si zdlouhavě vyříkával jisté neshody s 

pravičákem, který se potuluje po lese a který se netají svou nelibostí vůči jeho 

konání, vystřelí po něm šípem, aby jej zneškodnil. Doppler je zkrátka se vším 

rychle hotov. 

 

Dalo by se říci, že Loeho filozofií je „čím méně slov tím lépe“. Pro čtení 

Loeho románů je nezbytná schopnost číst mezi řádky. Loe čtenářům podává 
pouze nezbytné množství informací a zbytek nechává na nich. Důležitější v 

jejich textech je to, co není vyřčeno, co si musí čtenář sám doplnit.  
(VACKOVÁ 2012: 17) Proto je dojem z knihy tak silně subjektivní. 

 

Co se může jevit jako účinná forma, jak zapůsobit na čtenáře, považuje 

literární kritik Eirik Vassenden spíše za negativní aspekt. Erlend Loes bøker 

rører ved noe, men beveger ingenting...rører Loe ved noe. (Knihy Erlenda 

Loea se dotknou čekoholi, ale nepohnou ničím...Loe nic nerozvíří).
3 

 

His novels are often described as superficial and naive, yet a growing 

number of scholars have recognized that these qualities are in fact part of a 

sophisticated exploration of individual identity in late modernity. (REES 2010: 
51) 

 

Názory na Loeho jazykový styl jsou rozporné. Zdánlivě chudý a nezajímavý 

projev stejně tak může být uměním říci velmi málo slovy velmi mnoho, navíc s 

hlubokým významem. (VACKOVÁ 2012: 7) Tak či tak, Loeho stylu se nedá 

upřít originalita. Autor klade často vedle sebe krátké věty, které nejsou jakkoli 

propojeny. To, co se může jevit jako více než nahodilá skladba vět, je však 

přitom unikátní schopnost důsledné selekce informací na ty, jež jsou nezbytné 

pro udržení hlavní myšlenky a čtenářovy pozornosti; a zbytek, který zůstává 

nevyřčen, tak aby neovlivnil celkový dojem z románu. Nevyjadřuje se to, co v 

daném případě není nutné říkat, co odvádí pozornost od vlastního účelu 

sdělení. (VACKOVÁ 2012: 17) 
 
 

3.4 Humor 
 
 
 
 
 

 
3
 https://www.nrk.no/kultur/bok/vareopptelling-1.10983479 
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Próz o existenciální krizi středního věku, jejichž hrdinové od základů změní 
svůj život, vycházejí mraky. Ale málokterá se tématu chopí s takovým vtipem 
jako právě Loeův Doppler. (STUCHLÝ 2010) 

 

Loeho humor je založený na ironii i naivitě. Jednoduchý jazyk v kombinaci s 
existenciální krizí bývá…zdrojem humoru a ironie jeho děl. (VACKOVÁ 2012:  
43) Píše velice svěžím a čtivým stylem. U Loea se setkáváme s jednoduchým, 
ale stylově čistým, přátelským humorem, který fascinuje. (VACKOVÁ 2012:  
12) Je to humor svou jazykovou prostostí přístupný všem, nicméně díky své 

podstatě ne všem srozumitelný. Norský humor se vždy objeví velmi náhle a 

originálně. Norové nejsou velcí „vtipálkové“. Působí spíše vážně. Humor však 

mají rádi, pouze se většinu času „drží zpátky“. Když se nakonec projeví, je to 

velice nečekané a neotřelé. Mnozí jejich humor mohou považovat až za 

nekorektní, vzhledem k tomu, že se nezastaví ani před závažnými tématy. 

Některým národům se může jevit jako poměrně dost morbidní. I guess in this 

modern times Scandinavian humour is not very different from a lot of other 

countries. But originaly there's something about silence, loneliness that will 

mix into the humor. Like in Finland. It's melancholia, a bit suicidal, dark, so 

we have a bit of that too. (INDIGO 2012) 

 

Loe konkrétně v Dopplerovi komentuje závažná témata s jakousi 

zdůrazněnou dětinskostí. Erlend Loe boří takové ty představy o severské 

depresivní literatuře, protože on píše velmi lehce, jednoduše, s humorem a 

nadhledem, i když nutno říct, že ty věci, ze kterých si dělá legraci zase až tak ve 

své podstatě veselé samozřejmě nejsou. Spíš se na ně tedy snaží dívat trošku 

odlehčeně. (BEZDÍČKOVÁ 2012) V románu nenajdeme příliš sebevražedných 

nebo „černých“ tendencí. Doppler se spíše pohybuje ve dvou polohách. V té 

první je melancholický a smutný, jelikož neví, co si sám se sebou, v životě 

mezi druhými lidmi počít; v té druhé se těmto lidem vysmívá a nebere si 

servítky při jejich urážení. Není to však nikdy příliš agresivní styl. Je to spíše 

jemný humor, jehož důvodem je Dopplerův infantilní pohled na svět. Myslím, 

že je docela příjemné být naivní v dětství a dospívání. Když jste jako čistý list 

papíru a neznáte komplikované kódy mezilidské komunikace. Také v literatuře 

je zajímavé být naivní – je to otázka formy, kdy pozorujete jakoby zvnějšku. Což 

může být často průzračnější. (HORÁČKOVÁ 2010) 

 

V častých pasážích, kdy Doppler rozebírá svůj negativní vztah k lidem 

kolem sebe, vlastně nejsme ani schopni rozlišit, jestli mluví vážně, či zda je to 
nadsázka. Vyjadřuje se tak ironicky, že čtenář přemýšlí, jestli autor za svým 

hrdinou stojí, anebo jestli se jeho fobii z lidí spíše vysmívá. 
 
 
 

 

17 



 

3.5 Cynismus 

 

Loe je mistrem v přímosti, která ve většině případů vyznívá až necitlivě, či 
cynicky. Jediným mocným máchnutím projel nůž losí lebkou do mozku. (LOE  
2011: 9) Loe se nevyhýbá ani naturalistickým popisům. Vyvalilo se na mě 

množství vnitřností. (LOE 2011: 10) Neobtěžuje se zjemňovat nastalou 

nepříjemnou situaci. A to ani tehdy, když Doppler mluví se svým malým 

synem či losím mládětem Bongem, kterého taktéž považuje za malé dítě. 

Například, když spolu sedí u ohně před stanem, krmí se Doppler masem z 

Bongovy matky a nezdráhá se mu o tom říci. Zastává názor, že věci by se měly 

říkat na rovinu a nesnaží se je podat žádnou přístupnější formou, která by byla 

možná vhodná při rozhovoru s malým dítětem. 

 

Loe píše jasně a věci nazývá pravými jmény. Skutečnosti nezkresluje ani 
nepřikrášluje. Svět je krutý, a proto je třeba se na to připravit. Tímto způsobem 
hlavní hrdina promlouvá i sám k sobě. Můj otec je mrtvý. (LOE 2011: 9)  
Krátké a zdánlivě bezduché jednoduché věty umocňují pocit prázdnoty, kterou 

hlavní hrdina pociťuje. (VACKOVÁ 2012: 44) Co se však zdá být suchým 

konstatováním, je ve skutečnosti formou, jak se vypořádat s obtížnou životní 

situací. Tím, že tato konstatování vysloví nahlas, se stanou skutečností a 

pomůže mu to tak k jejich přijetí. Tato zdánlivě necitlivá vypravěčská forma je 

vlastně způsobem, jak být k sobě v těchto nepříjemných situacích upřímný. A 

nebyl by to Erlend Loe, kdyby se v každé možné situaci neuchýlil k humoru. 

Umí totiž s lehkostí vykřesat neotřelý humor a naději i z pocitů prázdnoty.  
(STUCHLÝ 2010) 

 

Nicméně občas se přeci jen uchýlí k mírnému sentimentu, který výhradně 

závisí na tom, v jakém psychickém rozpoložení se hrdina zrovna nachází. 

Příkladem budiž situace, kdy se Doppler za každou cenu snaží od sebe odehnat 

losí mládě, kterému předtím zabil matku, a to tak krutě, že po něm vší silou 

vrhne sekeru. Je však sžírán výčitkami svědomí, přestože nechápe, proč by měl 

dospělý člověk mít špatné svědomí. Mláděte se mu zželí natolik, že je nejenže 

nechá spát u sebe ve stanu, ale ještě mu s láskou a péčí vyčesává srst kartáčem. 

 

3.6 „Pojmenovávání“ 

 

Častým Loeho prvkem v Dopplerovi je určité „pojmenovávání“ věcí či 
jakési charakteristiky lidí na základě toho, co dělají, ať už teď nebo v 
minulosti, nebo co mají rádi. Můj otec, fotograf záchodů. (LOE 2011: 27) Sám 
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sebe Doppler také častuje přívlastky. Doppler s čurákem. (LOE 2011: 12) – 
jako by měl potřebu neustále se charakterizovat, tzv. „někým být“. 

 

3.7 Vulgarismy a sexualita 

 

Typické je pro Loea také časté užití vulgarismů. Ve škole mi říkali Doppler 

s čurákem. (LOE 2011: 12) Sprostými slovy Loe nešetří. Když se Doppler na 
oslavu nového roku opije, chová se vulgárně a řve všude kolem sebe. A 

teletubbies ať se usmaží v pekle, kurva, zadrhávám se, jsem příliš opilý. (LOE 
2011: 77) 

 

Důležitým aspektem nejen v Loeho díle, ale celkově v norské literatuře a 

kultuře, je otevřenost v oblasti sexuality. Norové nemají absolutně žádné 

zábrany rozebírat svou sexualitu. Výjimkou tudíž nejsou výrazy jako penis, 

vagína atd. Doppler například v knize několikrát hovoří o svém penisu. Za 

svým velkým pohlavním orgánem vidí svoji mužnost. Mám velký úd. Je to tak. 

Mám nápadně, neřkuli extrémně velký pohlavní orgán. Superčuráka, stručně 

řečeno. (LOE 2011: 12) 

 

Je nutno podotknout, že Loe takto upozorňuje na problém dnešních 

norských mužů, kteří vyrůstali v období silně a rychle se rozvíjejícího 

feminismu. Ten potlačil jejich roli mužů nejen při výchově dětí nebo v 

partnerském vztahu, ale zároveň upozadil význam mužství jako takového. V 

severské literatuře se tedy často setkáme s nejistými muži, kteří se ve 

společnosti, ve které si ženy tak silně prosazují svoje práva, snaží znovu objevit 

svou mužnost. Loe toto téma nekompromisně ironizuje právě představením 

mužského hrdiny, který si na základě svého penisu dokonce vytvořil obraz 

sama sebe. 

 

And while many of the male protagonists discussed (…) express a deep 

anxiety about masculinity in the face of modernity, the post-modern Andreas 
has a penis so large that it simply eradicates any doubts about his masculine 

identity. (REES 2014: 175) 

 

3.8 Média 

 

Loe vykazuje slušnou dávku invence v mediální oblasti a do svých textů 

často komponuje prvky jiných médií. All these strategies work together to 
break apart the causality and linear structure of the narrative and open for 

metacritical and ironic reflection over the novel genre. (REES 2010: 51) 
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Nejlepším příkladem je Loeho román L, který vznikal jako online blog, kam 

autor umísťoval příspěvky o putování krajinou se svými přáteli, a který byl až 
následně vydán jako kniha. Loe tímto počinem podává nový pohled na vztah 

autora a vypravěče. (Loe) problematizes the traditional distinction between 
author and narrator. (REES 2010: 51) 

 

Rees dále tvrdí, že Loe takto směřuje románový žánr do více uvolněné 

formy. (loe) pushes the novel genre toward a more open and “unfinished” 

textual genre, namely the screenplay. (REES 2010: 51) Grečnerová potvrzuje, 

že profese scénáristy se v Loeho autorském stylu při psaní románů promítla, 

ovšem souvislost je dle ní patrná v tom stylu, který je takový 

velmi...jednoduchý, úsečný. Žádné příliš rozvité věty. (BEZDÍČKOVÁ 2012) 

 

Loe ve svých knihách hojně odkazuje k nejrůznějším filmům. V Dopplerovi 

konkrétně k filmu Pán prstenů a k nespočtu dětských kreslených seriálů. 

Referencemi o filmu Pán prstenů ironizuje absurdní svět své dospívající dcery. 

Když potom mluví o otravných dětských seriálech, poukazuje na nesmyslnost 

trávení času dnešních malých dětí, kterým rodiče raději, než aby si s nimi hráli 

venku v přírodě, pustí hloupý seriál v televizi, na kterém vzniká závislost, která 

degraduje dětskou osobnost. Loe používá film jak k vyprávění, tak tematicky; 

kdy jeho prostřednictvím odlehčenou, zábavnou formou poukazuje na některé 

problematické otázky společnosti. Loe too makes use of film both thematically 

and narratively. (REES 2010: 59) 

 

Loe často používá anglické výrazy, které nejsou ani v české verzi 
překládány. Vytváří to jakýsi obraz soudobé norské společnosti, zejména 
mladých lidí, pro které je angličtina téměř druhým mateřským jazykem. 

 

3.9 Filozofie, věda a náboženství 

 

Zajímavým aspektem románu jsou poměrně časté, ale velice nenápadné 

reflexe jednoho či více filozofických směrů či životních filozofií. Například, 

když Doppler říká: „Strávili jsme tu vymezený čas a žili jsme, jak nejlépe jsme 

uměli“ (LOE 2011: 116), nápadně se shoduje s jednou ze čtyř známých 

toltéckých moudrostí „dělej vše, jak nejlépe umíš“. Druhým příkladem budiž 

rozhovor Dopplera s Düsseldorfem, který vedou nad stavbou modelu. Možná 

do toho vkládáte příliš, říkám...naopak, vkládám do toho přesně ten význam a 

tu hloubku, jakou si to zaslouží. (LOE 2011: 70) 
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Loe se také několikrát odkazuje na Bibli. Když například Doppler o sobě a 
svém synovi jedoucím na hřbetě malého losa mluví jako o biblickému průvodu.  
A jako biblický průvod stoupáme ke stanu. (LOE 2011: 64) 

 

Další z filozofických směrů, který můžeme v románu rozpoznat, je 

nihilismus. Můžeme tak usuzovat z Dopplerova vyjadřování. Má silně 
negativní vztah k hodnotám moderní společnosti, ve které žije. Svým konáním 

popírá všechny lidmi uměle nastavené ultimativní „pravdy“ a snaží se 
dosáhnout bytí neovlivněného společností. 

 

Když například zkušeně a nebojácně vykrade člověku, kterého dobře zná, 
obchod s domácími potřebami a své konání vysvětluje tak, že s takovými 

věcmi se prostě v životě musí počítat; zříká se tak jakékoli morální 

zodpovědnosti za své činy. 

 

Doppler přemýšlí jako nihilista, když vlastně postrádá nějaký hlubší smysl 

své existence na tomto světě. Odstěhuje se do lesa a navrací se k prastarému 

způsobu žití jako lovec zvěře a sběrač plodin. Hlavní myšlenkou je přeci přežít 

a předat své geny dál. Tak Doppler vnímá i svého syna. Je tím nejlepším, co 

kdy zplodil, a tím, co je ještě nezkaženo naší dobou a co má naději, po určitém 

tréninku, dosáhnout kýženého žití neposkvrněného principy moderní 

společnosti. 

 

Frekventované jsou také zmínky o původních severoamerických 

obyvatelích. Nejenže se Doppler rozhodne na počest svému otci postavit totem, 

přičemž v knize není uvedena žádná logická spojitost mezi Dopplerovým 

otcem a americkými indiány. Sice se tedy nedozvídáme, proč má Doppler, či 

Loe, k Indiánům tak blízký vztah; víme pouze, že je chová v úctě a několikrát s 

nimi dokonce sám sebe porovnává. Když například dokončí totem, chystá se jej 

natřít všemožnými vrstvami barvy. Chci se vyvarovat stejného kiksu, jakého se 

dopouštěli severoameričtí pobřežní indiáni. Ti si vždy vytesali skvělé totemy a 

ihned je vztyčili, aniž by je nějak ošetřili. Proto totemy vydržely stát jen několik 

desetiletí, než si je opět vzala příroda. (LOE 2011: 113) 

 

Zajímavé jsou také zmínky z oblasti vědy. Konkrétně reference ke známé 
„Schrödingerově kočce“. Doppler s tímto experimentem srovnává život svého 

otce. Možná bylo něco a možná ne. To se dá do krabice kočka…proto musíme 

ve stejném okamžiku považovat za dané, že kočka žije a zároveň je mrtvá.  
(LOE 2011: 34) Když se rozhodne, že své putování bude směřovat dále do 

světa, pronáší: „někde venku může existovat...něco jiného. Budu putovat tak 
dlouho, dokud tohle jiné nepotkám. Nebo dokud se s nezvratnou jistotou 

nepřesvědčím, že to neexistuje.“ (LOE 2011: 127) 
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Pro vědecké termíny však nemusíme chodit daleko. Již samotné jméno 

hlavního hrdiny Andrease Dopplera je totožné se jménem známého rakouského 

fyzika a matematika Christiana Andrease Dopplera, známého především pro 

takzvaný „Dopplerův jev“. Stručný výklad tohoto fyzikálního jevu zní: dochází 

k němu při vzájemném pohybu tělesa, které vydává zvuk, a tělesa, které zvuk 

přijímá; a projevuje se změnou frekvence tohoto zvuku, která závisí na 

rychlosti pohybu těles. 

 

Bohužel neexistují žádné veřejně dostupné zdroje, které by vyvracely či 

potvrzovaly spojitost mezi těmito dvěma zdánlivě naprosto odlišnými hrdiny, a 

ani samotný autor se k možné spojitosti nevyjádřil. Zdá se však velmi 

nepravděpodobné, že by se jednalo pouze o náhodu. Při interpretaci tedy budu 

vycházet pouze ze své vlastní myšlenky, že lze spatřovat určitou analogii mezi 

událostmi, které se udály v životě Andrease Dopplera, a způsobem, jakým je 

prožíval; a již zmíněným Dopplerovým jevem. 

 

Doppler hledá původní autentický prožitek neovlivněný zrychlenou 

společností, kde je velké množství šumu, které ruší prvotní vnímání. Život v 

této společnosti, kvůli svému rychlému tempu, přináší velké množství rušivých 

prvků, které jakoby jedince vzdalovaly větší a větší rychlostí od té principiální 

nečinnosti, ve které se cítí komfortně; stejně jako při Dopplerově jevu, kdy je 

samotný posun tím větší, čím vyšší je rychlost. Život ve společnosti Dopplera 

vzdaloval od jakéhosi čistého původního autentického vnímání, kdy je vše 

vnitřní a vnější propojeno. Uvědomil si to tehdy, když se ocitl na zemi po pádu 

z kola a najednou se vše kolem něj zastavilo. 

 

Cítil, že mu život v této společnosti mění způsob, jakým vnímá věci okolo 

sebe, a proto utíkal do přírody, kde se mu tento proces podařilo „zastavit“. V 

přírodě byla tato změna menší, než „dole“ ve městě. V lese je nižší intenzita 
ovlivnění původního signálu. Je zde větší klid než uprostřed města, natož pak 

tak velkého města, jakým je Oslo, kde Doppler žije. 
 
 

3.10 Poetičnost 

 

Velice zajímavá je následující skutečnost: přestože se Loe vyznává svým 

naivním stylem, výjimečně se mu do textu „vloudí“ většinou dvojsmyslná 

filozofičtější moudra. Pár nedějových poetických momentů. Těchto momentů 

je v románu minimum, rozhodně jsou však velice důležitým faktorem, neboť 

vyvažují někdy až přílišnou infantilnost hrdinova uvažování. Díky nim autor 

nedá zapomenout, že i přes zdánlivou povrchnost díla se snaží sdělit něco 
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důležitého. Například, když popisuje Dopplerovu snahu o vztyčení totemu, 

který postavil na památku svému otci. Těžko říct, kde jeden oheň končí a druhý 
začíná. (LOE 2011: 118) Zdánlivě pouze popisuje zdlouhavý proces hloubení a 

vypalování díry do země tak, aby mohl totem upevnit. Zároveň si však 
nenápadně volí jakousi básnicko-filozofickou formu sdělení. 

 

Dalším příkladem budiž situace, při níž se Doppler snaží svému synovi 
Gregusovi nastínit svoje plány na budoucnost a na jejich další putování. Člověk 

musí najít odvahu postavit se na větvi, na které sedí, a někdy ji musí dokázat 

pod sebou i podříznout. (LOE 2011: 122) Načež Gregus dodává: jinak je  
člověk jenom hajzlík. (LOE 2011: 122) - Jako vždy se po jakémkoli 

závažnějším sdělení navazuje vtipem, který tak vyváží případnou přílišnou 

vážnost sdělení. Loe je mistrem balancování mezi těmito dvěma polohami a 

dokáže tak spolehlivě udržet čtenářovu pozornost. Díky nulovému nátlaku či 

úsilí o hlubší uvědomění, kdy Loe důležité poselství sděluje jen tak 

„mimochodem“, právě docílí toho, že si je čtenář přečte několikrát po sobě a 

zamyslí se nad nimi. 

 

Zdrojem naivistického šarmu a literární kvality je právě hravá lehkost, se 

kterou hlavní postava/autor zachází s tíhou lidské existence. A právě ta lehkost 
a nadhled, s kterým postavy v Loeových románech řeší závažné otázky, jsou na 

jedné straně zdrojem humoru, avšak na straně druhé nutí čtenáře k zamyšlení.  
(VACKOVÁ 2012: 10) 

 

Loe sám si je tohoto aspektu vědom, a proto nechá Dopplera pronést 
například i tuto ironicky laděnou poznámku: „třísky létají na všechny strany a 
vrství se jako koberec na sněhu, který sám už leží na zemi jako koberec. 
Koberec na koberci. Měl bych začít psát básně.“ (LOE 2011: 106) 

 

Zdá se, že Loe svůj jednoduchý, naivistický styl původně zamýšlel jako 

antiintelektuálskou provokaci; není ani náznakem artistní, je přirozený, netají 

se hloupými ani odsouzeníhodnými názory, je absolutně svůj (cituji z jeho 

románu s lakonickým názvem L: „A co máme dělat? Naši otcové už všechno 

vybudovali. Já můžu leda tak zbudovat příčku v kuchyni.“). Norská mládež mu 

dokonale rozumí. A generace mladých českých čtenářů, jak se zdá, rovněž.  
(PROSTOR: 244) 
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4 Kdo je Doppler 
 

Severní Arkádii vidí nejlépe racek, který vzlétne nejvýš a dolétne 
nejdál.(PROSTOR: 10) 

 

Doppler se ve svém životě naplněném starostmi o děti, renovací domu a 

dlouhými rozhovory s manželkou cítí tak ztracený, že dokonce zvažuje, zda by 

neměl vyhledat pomoc. Ale jednoho dne najednou vše utichne. V hlavě mu už 

nehrají ty vlezlé, tak vykalkulované (LOE 2011: 21) melodie dětských seriálů, 

které jeho syn pravidelně sleduje v televizi. Už dokonce neslyší ani rozhovory 

s instalatérem o opravě trubek v koupelně, které byly v posledních měsících 

jeho denním chlebem. V hlavě už mu nekolují ani myšlenky na vanu, o které 

jsme museli diskutovat tentýž den, kdy USA a Anglie zahájily své operace dole 

v Iráku. Pamatuju si, jak mě rozčílilo, když jsem pochopil, že i my jsme teď 

nuceni zaujmout k téhle válce stanovisko...Jako by nestačilo, že si musíme 

vybrat všechny koupelnové rekvizity. Teď jsme si ještě museli vybrat, na čí 

straně jsme v Iráku. (LOE 2011: 22) Doppler si nedokáže vybavit, kdy 

naposledy zažil ten blažený pocit, kdy nemusel myslet na nic. Nikdy nejsme 

sami sebou, jenom když slova utichnou, ale pak utichneme i my. (SVENDSEN 

2011: 91) Teď, když se mu podařilo zastavit ten kolotoč starostí a plánů, mu 

dojde, že jeho otec je mrtvý a že tento stav je definitivní. Uvědomí si, že 

všechny ty záležitosti, které dennodenně řešil, byly úplně nesmyslné. Dochází 

mu, že veškerou svou energii věnoval banalitám, zatímco podstatné věci mu 

unikaly. Sepisovali jsme si plusy a minusy...u polské vany, zatímco přes Eufrat 

nebo možná Tigris...svištěly bomby, tedy v televizi...a ten proces je tak 

vyčerpávající, tak pohlcující, že když si člověk najednou přestane myslet, že je 

důležitý, padne celý projekt a možná i manželství. (LOE 2011: 23) Doppler si 

během posledních měsíců, kdy byl zaslepen všemi těmito starostmi, nevšiml, 

že se jeho vlastní život, o kterém si myslel, že do posledního detailu splňuje 

vše, po čem kdy mohl toužit, pomalu ale jistě rozpadá. Na záležitostech, které 

považoval za naprosto zásadní, ve skutečnosti vůbec nezáleželo, protože jeho 

otec je pryč, už se nevrátí; a to je to, na čem záleží. Celá ta rodinná pohoda 

byla pouze falešnou pózou, protože teď už vidí naprosto jasně, že žít jeho 

vlastní život jej vůbec nebaví. During the lifetime you will enter many phases 

and some of them will be more serious and you will have to think about things. 

And Doppler is in one of those.- indigo. (INDIGO 2012) Má sice všechno, ale 

cítí se lapen v pasti očekávání. Má vydělávat peníze, být loajálním partnerem a 

milujícím otcem. On by však ze všeho nejradši dal svému životu nový začátek. 

Doppler se cítí bezmocný a čím dál usilovněji se snaží odbočit z cesty, která 

mu byla předem určena. Právě proto, že se člověk před několika stovkami let 
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začal vnímat jako individuální bytost, která se má realizovat, jeví se 
všednodenní život jako vězení. (SVENDSEN 2011: 27) 

 

Doppler po pádu z kola zůstal v lese bezmocně ležet na zemi a uvědomil si, 

jak bezmocně se cítí i ve svém vlastním životě. Vnímá, že jej systém 
manipuluje v někoho, kým nechce být. Někde venku může existovat...něco 

jiného. Budu putovat tak dlouho, dokud tohle jiné nepotkám. (LOE 2011: 127)  
Doppler žádá od svého života víc. Nesnese ten pocit sevřenosti, který zakouší.  
Píšu o lidech v určité krizi...Zajímá mě, jak funguje lidská mysl, jak dokážeme 

být iracionální. Myslíme si, že máme všechno pod kontrolou, že víme, co 
chceme a kdo jsme, ale někdy stačí drobná kolize, a najednou ztratíme půdu 

pod nohama. (HORÁČKOVÁ 2010) Doppler tuší, že musí učinit zásadní krok. 
Když pochopí, že již není schopen udržet svůj život pohromadě, volí útěk z něj.  
Rozptýlení je pro člověka lepší, než ubohost života. (SVENDSEN 2011: 51)  
Spíše než existenciální krizi totiž Doppler prožívá existenciální nudu. 

(SVENDSEN 2011: 22) Jeho život mu nepřináší žádné nové podněty. Má 
všechno, ale teď už ví, že mu to nestačí. Možná je skutečně nuda mít se 

dobře...jsme mentálně podvyživení a bloudíme bez cíle. (ERIKSEN 2010: 14)  
Po svém prozření se Doppler snaží dopídit příčiny svého zoufalství. Snaží se 

přijít na to, proč se cítí tak vyhořelý, a přemýšlí, ve kterém bodě se jeho život 

začal rozpadat. Pak mu hlavou problesknou slova jeho dcery, která na jeho účet 
vyslovila. Víš, co je tvůj problém, tati? Nemáš rád lidi. (LOE 2011: 25)  
Doppler tomu z počátku nepřikládal velkou váhu, ale teď najednou vše do sebe 

zapadá. Nemá rád lidi a vůbec se tím netají. Nemá rád, jací jsou a především 

jak maloměšťáckým životem žijí. Loe ironizuje obraz ideálního hrdiny a 
představuje sobeckého, arogantního misantropa, který má odpor k lidem. V 

lese se uchyluje do existenciálního exilu. Odříznut od světa, s lidmi komunikuje 
pouze na nekompromisně povrchní úrovni. (SVENDSEN 2011: 71) 

 

Doppler je typickým Seveřanem. Je to tichý, introvertní muž mála slov.  
Jsem živoucím důkazem toho, že v podstatě není moc co říkat. Jsem hrdý sám 

na sebe. (LOE 2011: 82) Zároveň je však velice sebevědomý. Doppler by se 

dal považovat za narcise přesvědčeného o své výjimečnosti. O své mužnosti 

nemá sebemenších pochyb. Mužnou osobnost zakládá na svém velkém penisu, 

síle a zručnosti. Obrovskou losí samici dokáže skolit mocným zaseknutím nože 

do její lebky na první pokus. Jako svou jedinou slabost shledává touhu po 

odstředěném mléku, které považuje za jeden z nejlepších vynálezů své doby.  
Bez mléka není Doppler, tedy já, v podstatě ničím. (LOE 2011: 81) 

 

Jsem  cyklista...Žádné  okolnosti  mě  nedokážou  zastavit.  (LOE  2011:  19)  
Doppler miluje své kolo a pravidelné vyjížďky do lesa. Loe sám přiznává, že 
cyklistika je jeho velkou zálibou. Na otázku, kterou jednu věc by si s sebou 
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vzal do lesa právě on, rozhodně odpovídá: „Kolo“. (INDIGO 2012) 

Prostřednictvím hrdiny popisuje svou vlastní vášeň a dává si záležet na 

podrobnosti jejího popisu. V zimě používám ocvočkované pneumatiky. Mám 

helmu. Rukavice na kolo. Speciální kalhoty a bundy. Tachometr. Světla. Ročně 

najedu čtyři tisíce kilometrů...Hádám se s automobilisty a trvám na svých 

právech cyklisty. A pohybuju se rychle vpřed. (LOE 2011: 19) 

 

Doppler v jízdě na kole vidí jakýsi způsob jak se naplno projevit. Sám sebe 
vždy vnímal jako rebela a na kole jezdí takovým způsobem, že ohrožuje 
ostatní. Bojuje tak proti utiskování, kterého se mu dle jeho názoru dostává.  
Jako cyklista je člověk nucen být desperátem. Je nucen žít na okraji společnosti a 

na hraně etablovaného dopravního systému, jemuž začíná stále víc dominovat 

motorizovaný provoz. (LOE 2011: 20) Doppler si uvědomuje, že svou jízdou 

rozhněvává ostatní, ale tím spíše tak bude konat. Považuje za nutnost vymezit si 

svoje hranice. Doppler se cítí utlačován společností, ve které žije a má pocit, že jej 

ostatní nerespektují. Když například o sobě prohlašuje, že je cyklistou, a že 

cyklisté jsou utiskování, mluví o sobě. Jsme němá menšina, naše loviště se stále 

zmenšují a my jsme tlačeni do modelů, které se pro nás nehodí. Není nám 

umožněno mluvit vlastní řečí, jsme zaháněni do podzemí. 

(LOE 2011: 20) 

 

Velice kontroverzní je potom jeho přirovnání sebe sama k utlačovaným 

menšinám. Příkladem budiž rozhovor Dopplera s jeho synem o švagrovi, ke 

kterému nechová přílišné sympatie. Myslí si, že strýček Tom je, váhám, trochu 

otravný týpek. (LOE 2011: 108) Načež Dopplerův syn reaguje: Ale má pěknou 

chatu. Jasně, že má strýček Tom pěknou chatu, říkám já. (LOE 2011: 108) Loe 

referuje k literárnímu dílu z 19. století Uncle Tom's Cabin; Or Life Among the 

Lowly (Chaloupka strýčka Toma) spisovatelky Harriet Beeher Stowe. Dílo 

pojednává o krutosti otrokářství v USA. Andreas makes reference to oppressed 

peoples (in this case slaves in the United States); most often he identifies himself 

with them, creating an absurd ironic tension between his actual wealth and 

privilege and his perception of himself as one of the downtrodden. (REES 2014: 

176) V další situaci, kdy vede rozhovor se svou ženou v lese u svého stanu 

přirovná sám sebe k celé Africe. Doppler se cítí bezmocný, ale rozhodne se, že už 

se v životě podřizovat nebude a bude se vždy rozhodovat sám za sebe. 

Nenechám si vnutit něčí vůli. Rozumíš tomu? (LOE 2011: 124) 
 

Doppler se stále hledá i přesto, že má pocit, že už se úplně našel. Každý si 
musí najít svůj vlastní recept k rovnováze...myslím, že to je jak z Disneyho: v 

každém jeho filmu se opakuje sdělení „následuj svoje srdce“. Není to ovšem 
tak jednoduché. Musíte v první řadě vážně vědět, co vlastně chcete. A pak to 

udělat. (ZBOŘIL 2016) Doppler ještě zdaleka není ve stavu, kdy by si byl jist 
 

 

26 



 

tím, co vlastně v životě chce, tudíž není možné, aby dosáhl rovnováhy. 

Zachoval se však přesně tak, jak autor napovídá. Následoval své srdce, a to s 

sebou neslo nejedno radikální rozhodnutí. Výpověď v práci, odchod od 

manželky i dětí a notnou dávku sobeckosti. Když budete chtít dělat něco, co je 

mimo „správnou cestu“, kterou zná vaše rodina, vždycky to bude těžké. Budete 

muset čelit otázkám. (ZBOŘIL 2016) Doppler si byl jist pouze tím, co nechce, 

co už dále není schopen snést – zůstat tam, kde je. Ať už referujeme k místu 

bydliště, či k místu, na kterém se ve svém životě nyní nachází. Malé národy 

mají ve zvyku přemítat o své existenci jako o čemsi nejednoznačném. Ať už 

věříme na svéráz „národní povahy“ nebo ne, mohutný vliv přírodních sil a 

geografie na mentalitu Seveřanů je nesporný. Rozměry země, ostrovy, odlehlost 

lidských sídel, vítr, led, na Severu v létě věčný den, v zimě věčná noc, polární 

záře, to vše vyžaduje soběstačnost, schopnost snášet samotu, věčnost a 

spolehlivost. Je jim blízká i určitá spiritualita a hodně melancholie.  
(PROSTOR: 100) 

 

Dopplerova dobrodružná duše romantikova (SVEDNSEN 2011: 130) ho v 

závěru příběhu žene dále. Můžeme pokračovat, dokud se nám nebude zdát, že 

to stačí. Ale k tomu asi hned tak nedojde. (LOE 2011: 122) Ve své domovině se 

necítí dobře a věří, že za hranicemi se mu povede lépe. Nor za hranicemi své 

země je někdo jiný, než Nor ve své vlasti. Jako by doma byla část jeho 

osobnosti držena na silném provaze, z něhož se v cizině utrhne, protože se může 

projevit svobodněji. (PROSTOR: 43) Uvědomil si, že ve svém životě zatím 

poznával jen samé Nory a že život v Norsku mu jeho otázky nezodpověděl. 

Pokud si člověk posunuje hranice vnitřního domova, může daleko lépe chápat i 

svůj vnější domov a svoje místo v něm. (PROSTOR: 26)  
Doppler věří, že ve své cestě musí pokračovat, protože ho jinde potřebují. Byl 

povolán a musí vést válku se zkaženým světem. Svět na nás čeká, říkám. 
Vydáme se na cestu, která může být dlouhá. (LOE 2011: 121) Když už si čtenář 

začíná myslet, že autor hrdinovi dodal na vážnosti a posílá ho do světa s jeho 

důležitým poselstvím - A naše malá karavana míří z Norska do zbytku světa.  
(LOE 2011: 128) - Loe zůstane sám svému stylu věrný a v pokračování románu 
Dopplera nechá doputovat skutečně daleko; Na hranice se Švédskem.  
In Volvo trucks Doppler with his moose leave Norway and pass the bordering 
to Sweden. And he has great thoughts about what to change in the world.  
(INDIGO 2012) Doppler tam bude svádět vskutku významný souboj. Až do 
posledního muže. S pílí a s hloupostí. Protože tam venku zuří válka. Je válka.  
(LOE 2011: 128) 
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5 Vztah s otcem 
 

Doppler prochází extrémně obtížným obdobím poté, co ztratil svého otce, 

kterého nikdy neměl šanci blíže poznat. Spolu se svou matkou a sestrou zařídili 

pohřeb a vše potřebné, ale Doppler se nedokáže smířit s tím, že pohřbil 

člověka, o kterém tak málo věděl. Jeho otec dokázal prožít celý život, aniž by 

se dal poznat. Doppler je zmítán smutkem ze ztráty a vztekem za to, že ho tu 

otec nechal samotného, neschopného “normálně” fungovat. Doppler se cítí 

sám, zoufale touží po jeho přítomnosti. Touží dostat šanci poznat, kým jeho 

otec byl, protože si uvědomuje, že by se mu tak podařilo pochopit sám sebe. 

Jeho frustrace vyvrcholí, když se na Silvestra opije a dá tak volný průchod 

svým emocím. A otče, pokračuju, ty jsi pryč, a já jsem tě neznal a cítím se 

osamělý, vždycky jsem se cítil osamělý a všechny od sebe odstrkuju, protože 

jsem pitomec jako všichni ostatní a nikdo mě nezná a já se bojím, že mě nikdo 

za celý můj život nepozná, a vzdávám to a nakonec křičím jenom kurva, kurva, 

kurva, dokud neztratím hlas. (LOE 2011: 77) 

 

Dopplerův život se začíná ubírat pozitivnějším směrem od chvíle, kdy se 

tváří v tvář setká s Düsseldorfem. Mužem žijícím nedaleho Dopplerova stanu, 

ve velkém domě se sklepem plným jídla, které mu Doppler chodí tajně krást. 

Když se jednoho dne probudí spoutaný na podlaze jeho kuchyně, snaží se co 

nejrychleji uniknout. Jakýkoli bližší kontakt s člověkem považuje za zbytečný. 

Düsseldorf si jej však okamžitě získá svou neotřelostí. Doppler nedokáže 

ovládnout zvědavost. Setkání s Düsseldorfem bylo pro Dopplera setkáním s 

někým, v kom mohl asi poprvé v životě uvidět taky sám sebe. Düsseldorf je 

podobně asociální člověk jako on, ale nakonec se z nich stane cosi jako 

přátelé, pokud vůbec lze tento termín použít, protože Doppler jasně říká, že 

nemá rád lidi. (VACKOVÁ 2012: 55) Düsseldorf není postavou, která by se 

jakýmkoli způsobem snažila vetřít do Dopplerovy společnosti. Nesnaží se mu 

nijak zprotivit ani zavděčit. Je netečný. To Dopplerovi imponuje. Má totiž 

možnost zkoumat Düsseldorfovu povahu sám. Dalo by se říci, že Doppler 

opovrhuje lidmi, kteří jsou tak snadno čitelní, jakoby jednorozměrní. 

Düsseldorfem je přitahován až natolik, že v podstatě vyvíjí větší snahu se s ním 

setkat, než on. Přitom Doppler se řídí zásadou, že lepší je se lidem vyhýbat. 

 

Düsseldorf je v románu nejdůležitější vedlejší postavou a dostává také 
nejvíce prostoru. Dopplerovo setkání s Düsseldorfem je vlastně kritickým 

bodem celé knihy. Inspirován Düsseldorfovým počínáním, vrhne se i on k 
tvorbě něčeho konkrétního. Něčeho, co by mu mohlo pomoci posunout se dál.  
Zatímco stařík s vášní pro modelování si s detailním perfekcionalismem staví v 
obýváku podrobnou rekonstrukci otcovy smrti při ofenzivě v Ardenách, hlavní 
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protagonista začne na počest zesnulého vyřezávat groteskní totem. (GREGOR 

2008) Do doby něž se Doppler zhlédl v činnosti Düsseldorfa, utápěl se v 

myšlenkách na svého otce. Chtěl si k němu najít cestu, chtěl mu vzdát hold a 

vyjádřit své city k němu, ale nevěděl jak. Točil se v kruhu svých předchozích 

osobních selhání. Přemítal o všech uplynulých událostech. Až Düsseldorf dal 

jeho počínání smysl a i přesto, že Doppler práci ani v nejmenším nepřikládal 

takový význam jako Düsseldorf, jeho původní myšlenku přijal za svou.  
Vyrobím na jeho památku totem. Najednou je mi jasné, že to je nejspíš to jediné 
správné, co bych měl udělat. Vyřežu ho vlastníma rukama a vztyčím ho tady v 
lese. (LOE 2011: 76) 

 

Můj otec žil v takové krabici. Možná přemýšlel hodně a možná málo. Možná 

se měl dobře, a možná ne. Možná byl ve stejném okamžiku zcela živý a zcela 

mrtvý...A teď je jenom mrtvý. (LOE 2011: 34) Doppler přirovnává život svého 

otce k Schrödingerově kočce. Vidí v tom jasnou analogii a přemýšlí tak i sám o 

sobě. Chodí do práce, je manželem, otcem, ale zároveň je sám ve svém životě 

nepřítomen. Nic z toho, co dělá, jej nečiní šťastným. Příčinu nezná, svým 

pobytem v lese se ji však snaží zjistit. Doufá, že momentem, kdy se mu podaří 

věnovat se věcem, které jej naplňují, by jeho problémy a pocity prázdnoty 

mohly zmizet. A proto tak také činí. Věří, že kdyby se i jeho otci podařilo z 

krabice uniknout, vedlo by se mu lépe. Mému otci by měla být také vzdána čest. 

I když jsem ho neznal. Nebo možná právě proto, že jsem ho neznal. (LOE  
2011: 76) Zároveň i samotný vztah Dopplera s jeho otcem vychází ze stejného 
principu. Byl sice jeho otcem, nikdy však nebyl v jeho životě. Nevím jestli si 

dokážu vybavit jeho hlas. Pamatuju si, jak řekl moje jméno, ale nic jiného.  
(GIAEVER 2014) 

 

Linie Düsseldorfova příběhu je fascinující zpovědí člověka, který se rozhodl 

svůj život zasvětit práci na modelu vojenského výjevu z druhé světové války, 

při kterém zahynul jeho otec, německý voják. Malý Düsseldorf se od svého 

narození s otcem ještě nesetkal a snaží se sám sebe přesvědčit, že už tehdy, 

tedy v oné situaci, kterou se snaží svým modelem vyjevit, pro něj mnoho 

znamenal. Usmívat se bude proto, že myslí na svého syna, tedy na mě. Viděl mě 

jen na fotografii, ale ví, že existuju, a moje existence v něm vyvolává opatrné 

pousmání. (LOE 2011: 71) Düsseldorf se zoufale snaží upevnit svoji pozici v 

otcově životě. Bude myslet na to, že se právě učím chodit, a bude si jistý, že 

válka brzy skončí. V okamžiku vražedného výstřelu bude sedět v autě a těšit se 

na to, až mě uvidí. (LOE 2011: 71) Düsseldorf nikdy nedostal příležitost se 

svým otcem fyzicky být. Poznamenalo ho to na celý život. Na modelu pracuje 

dlouhé týdny, protože ví, že je s otcem, když tohle dělám. Až to dokončím, už s 

ním nebudu moct být. (LOE 2011: 70) Andreas se během stavby totemu snaží 

také na svého otce “napojit”. I když o něm mnoho neví, je si jistý, že by otci 
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udělalo radost, že se jej rozhodl namalovat pestrými barvami. Možná, že je tu 
někde můj otec a pozoruje mě. Když zavřu oči a budu se soustředit, možná, že 
se ukáže. (GIAEVER 2014) 

 

Düsseldorf je osudovým prvkem v Dopplerově životě. Obdivuje jej za to, že 

dokáže s takovým vypětím sil pracovat, aby poctil svého otce. Düsseldorf 

naprosto nesobecky každý den usedá na dlouhé hodiny k práci. Je přesvědčen, 

že až model dokončí, bude smysl jeho života dovršen. Düsseldorf je vzorovým 

příkladem toho, jak lze zdát čest svému otci. (LOE 2011: 76) Je to právě 

Düsseldorfova odhodlanost projekt dokončit, která Dopplera žene k poctivé 

práci na totemu. Avšak jeho posedlost přesností modelu hraničí se šílenstvím. 

Je skálopevně přesvědčen, že v momentě kdy model dokončí, nebude už mít 

žádný důvod k tomu, aby dále žil a spáchá sebevraždu. Věří, že zde na světě 

byl proto, aby uctil svého otce. Těžko lze určit hranici mezi tím, kdy taková 

práce člověka činí šťastným a kdy jej zcela pohltí. 

 

Vztah s Düsseldorfem je pro Dopplera něčím skutečně nebývalým. 
Přistupuje k němu vždy s velkou úctou. Je to jediný člověk, kterého Doppler 

skutečně uznává a chová se k němu patřičně slušně. Zdá se, že jste byl něčemu 
na stopě. To je zvláštní, že to říkáte, protože přesně tak to je. (LOE 2011: 75)  
Doppler sice už pár dlouhých měsíců žije v lese izolovaný od světa, ale není 

pravdou, že by se stal principiálně vůči všem lidem odtažitým. Chová se 

pokorně k tomu, kdo jej nechává žít si svůj život po svém. Takový Düsseldorf 

je a proto si zaslouží jeho respekt. Andreas má nového přítele rád, ovšem 

stejně trvá na svém názoru, že úplně nejlepší je pro něj být sám. I když si k 

němu vytvořil pouto a trávili spolu hodně času, nevnímá to jako jakýsi 

závazek. Tvrzení, že pro Dopplera přátelství nic neznamená, by nebylo 

pravdivé. Koncept přátelství zkrátka nebere jako něco definitivního. Je pro něj 

příjemné si občas promluvit s někým, kdo má podobný pohled na svět jako on. 

Ovšem Doppler to chápe spíše jako vyměňování zkušeností a myšlenek, než 

jako citové pouto. Naslouchám do pozdních nočních hodin jeho vyprávění. 

Sám taky mluvím. Vyměňujeme si zkušenosti, dalo by se říct...O tom jaké to je 

být námi…Možná právě on se nejvíc blíží jakémusi příteli, i když bych dal 

přednost tomu, aby tady nebyl. (LOE 2011: 103) 

 

Andreas svého otce neznal, ale přesto mu to nebrání ve vytváření dedukcí o 

tom, jaký byl a jak žil. Na rozdíl od chorobně přesného modelu pedantského 

Düsseldorfa, sází Doppler při tvorbě totemu na své aktuální dojmy a nápady. 

Staví monument člověku, o kterém neví nic jiného, než že si přál být v rakvi 

pohřben s červeným chrastícím vejcem. Rozhodne se ho do totemu vytesat. 

Dopplerovi nepřekáží, že mu to nedává žádný smysl. Možná to mělo smysl pro 

jeho otce, a možná ne. 
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Düsseldorf předpokládal, že mu dokončení práce na modelu přinese 

spokojenost. Věřil tomu, že poté s klidem v duši odejde v tichosti ze světa. 

Výsledek se mu sice velice líbil, ale jako by už nedokázal vidět smysl za 

veškerým tím úsilím. Když byl ponořen do práce, myslel si, že v tom je jeho 

podstata. Když už ale nebylo na čem pracovat, jako by ztratil schopnost ujasnit 

si, co má pro něj vlastně ještě význam. Jako by mi všechno, co jsem vlastnil, 

uteklo, a jako by mi to už sotva stačilo, kdyby se to mělo vrátit. (SVENDSEN 

2011: 41) Pod tíhou takového zjištění, odloží svůj pečlivě naplánovaný konec. 

Avšak nedovršením jediného cíle, který si kdy v životě vytyčil, v něm zůstane 

jen prázdnota.„a já vůbec nic, já se nedokážu ani zamordovat – je to příliš 

velká nuda“. (SVENDSEN 2011: 26) 

 

Düsseldorf začal dost chlastat. (LOE 2011: 111) Autor nakonec neušetří ani 

tu nejkladnější postavu z celého románu. Z cílevědomého, pracovitého a vždy 

seriózního hrdiny s tak vznešeným posláním, nakonec Loe udělá opilce a 

potupí ho nezdarem v televizním pořadu Toulky Norskem. Zdá se mu, že se 

prodal levně. Zdá se mu, že je jeho život komplexnější, než dokázali v Toulkách 

Norskem zprostředkovat v pěti minutách. Nepodařilo se jim odhalit skutečnou 

hloubku jeho bytí bez otce. Byla z toho reportáž o modelaření. (LOE 2011: 

103) 

 

Čím více se Dopplerovi daří vyvíjet se k lepšímu, tím hlouběji se Düsseldorf 

propadá. Jejich vztah je pomalu chladnější a chladnější. Dopplerovo putování 

však není u konce a necítí se zavázán Düsseldorfovi pomoci. Budete na sebe 

muset dávat pozor sami, říkám. (LOE 2011: 123) Když se vidí naposledy, 

Düsseldorf se na pravičákově festivalu sbratření opíjí do němoty. Snaží se 

autor naznačit, že nikdo není takový jak se zdá? A nebo že všichni lidé jsou v 

jádru stejní? Nejspíš se snaží potlačit jakoukoli vážnost, která by potenciálně z 

Düsseldorfova jednání mohla plynout. Možná že pouze hledal způsob, jakým 

odůvodnit Dopplerovu touhu odejít pryč. Přijíždí sem na lyžích několikrát 

denně a stává se, že zůstane do druhého dne. (LOE 2011: 103) Doppler se 

nakonec sbalí a putuje dál právě proto, že les je přelidněný a že se kolem něj 

začali sdružovat další a další lidé. Má Düsseldorfa rád, ale byl v jeho životě jen 

určitým mezníkem, nikoli konečnou zastávkou. Bylo to pro něj naprosto 

klíčové setkání. Pouze díky Düsselforfovi se dokázal vypořádat se ztrátou 

svého otce. Teď ale musí putovat dál, aby se dokázal vypořádat se sebou 

samým. K tomu naprosto nezbytně potřebuje být sám. To je to co chci. Být 

dostatečně dlouho sám. Abych cítil jaké to je být jen sám pro sebe. To je ten 

moment, kdy začnete toužit po společnosti. (GIAEVER 2014) 
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Pro Dopplera je tak zásadní, že na otce myslel, protože se bojí, že v jeho 

případě toto úsilí nikdo další nevyvine. Důležité však je, že si to dokázal 

uvědomit, a že stejnou chybu nechce udělat ve vztahu se svým synem - s další 

generací. Když Doppler do lesa odcházel, byl rozhodnut zachovat se ke svému 

synovi podle vzorce, který byl v jejich rodině ustálen. Rozhodl se odejít, 

protože byl přesvědčen, že pro svého syna nemůže být dobrým otcem. Chtěl 

jsem být super tátou, který vždy rozesměje svoje děti. Ale nezdá se, že by to ve 

mně bylo. Možná je to právě tím. Je to v mých genech? (GIAEVER 2014) Ještě 

více však proto, že dal přednost svým vlastním potřebám, a péče o malého 

syna k nim nepatřila. Touží být nezávislý a necítí se způsobilý býti rodičem. Je 

tu naděje, že může být ještě zachráněn. Moje nepřítomnost ho může zachránit, 

myslím si neutále. (LOE 2011: 33) Jenže Andreas postupem času přichází na 

to, že právě kvůli nepřítomnosti otce v jeho životě teď vůbec neví, kým je. 

Uvědomí si, že nechce dopustit, aby se jeho syn musel po zbytek života ptát 

sám sebe, kdo vlastně byl jeho otec. Andreasovi se podaří narušit kruh 

pochybností a nejistoty. Na konci svého pobytu v lese, po náročné cestě, kterou 

ušel a po velkém úsilí, které z vlastní vůle vynaložil, byl schopen najít svého 

otce, a konečně, stát se otcem svému synovi. 

 

Vzdal jsem svému otci čest způsobem, jaký by si on nikdy nedokázal 

představit, a cítím, že jsem mu blíž. (LOE 2011: 117) Loe nezapomene zlehčit 

význam sdělení Dopplerovým tvrzením, že se cítí propojen se svým otcem 

skrze moč, kterou křtí vztyčený totem, a kterou přirovnává ke krvi. Jeho otec 

fotografoval záchody a Doppler rád močí na předměty. To je zajisté propojuje. 

Generace Dopplerů sem budou chodit jako poustevníci a na konci pouti uctí 

památku svých předků tak, že se na totem vymočí. Stejně tak potom Doppler 

nezapomene na totem vyjevit jejich nejvýznamnější rodinný symbol. Jako  
úplně poslední maluju otci velký pohlavní úd. A vytvářím na něm značku 
rodiny Dopplerů. (LOE 2011: 116) 

 

Setkání s Düsseldorfem bylo pro Dopplera osudové. Byl pro něj, i přes 

výhrady v závěru, vzorem. Rozhodně není pravdou, že by ho Doppler vnímal 
jako náhradu za otce. Jejich vztah byl založen na něčem ještě mnohem 

silnějším. S podivínským alkoholikem nakonec Dopplera sblíží společný smutek 

ze ztráty otce, kterého za života oba vlastně nestačili poznat. (GREGOR 2008)  
Doppler v Düsseldorfovi nezhlédne svého otce, nýbrž sám sebe. Mají toho 

mnoho společného, zároveň je však natolik odlišný, že se od něj může mnoho 

věcí naučit. Hlavní úlohou Düsseldorfovy postavy bylo nastavit hlavnímu 

hrdinovi zrcadlo. Jejich vztah má několik rovin. První je Andreasova inspirace 

Düsseldorfem. Druhou rovinou je Dopplerovo uvědomění, že se nechce do 

konce života pouze trápit tím, že neměl otce ve svém životě. Vidí totiž v 

Düsseldorfovi, kam až tato posedlost může vést. Vypořádal jsem se se svým 
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otcem a musím zdvihnout oči a podívat se ven, jestliže se nemám utopit ve 

vlastní prázdnotě. (LOE 2011: 127) Třetí rovinou je potom něco, co se dá 

nazvat překonáním učitele jeho žákem. Zatímco Düsseldorf se se svým osudem 

nikdy nedokázal úplně smířit, Dopplerovi se podaří “znovuzrodit” a jít dál. Můj 

pobyt s otcem je u konce, cítím. (LOE 2011: 121) Andreasovi se podařilo shodit 

těžké břímě, které si s sebou léta nesl. Dokázal se vyrovnat se svou minulostí. 

Dokázal si najít a upevnit svou pozici v rodinném klanu Dopplerů a svoje 

myšlenky upíná ke světlejší budoucnosti pro svého syna, pokračovatele rodu. 
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6 Doppler a lidé 
 

Po tom, co Doppler v lese spadne z kola a přemítá o událostech posledních 

týdnů mu dojde, že jeho problém je v tom, že nemá rád lidi a nechce už mezi 

nimi žít. Neexistuje lepší řešení jeho problému, než začít žít v lese, sám. Loe 

paroduje asociálnost Seveřanů tím, že hrdinu sice ubytuje v lese, ovšem není to 

žádná divočina. Stan umístí v lesích Nordmarky, které se rozprostírají už v 

severní části hlavního města, pouze pár set metrů od pěšiny, kudy denně 

prochází nespočet Norů za účelem sportovních aktivit. Doppler lidmi pohrdá. 

Je unavený mluvením a řešením. Touží jen po klidu. Jeho život v lese je 

bezproblémový, nemusí totiž s nikým komunikovat. Poslední lednový den mě 

napadá, že jsem už přes měsíc nemluvil s lidmi. Funguje to skvěle. (LOE 2011:  
82) Lidi považuje za neupřímné a vůbec si s nimi nerozumí. Komunikace s 

nimi pro něj vždy znamenala jen problémy. Nejlépe jeho postoj vyjadřuje 

moment, ve kterém se snaží svému losímu příteli Bongovi vysvětlit, na jakém 

principu funguje populace. Když bude příliš mnoho losů, začnou se šířit 

nemoci, jak fyzické, tak psychické, a nakonec bude v lese panovat opravdu 

nepříjemná atmosféra...jen si to představ: zástupy losů nakažených morem a 

losů duševně nemocných, kteří bojují o potravu a rozbíhají se s bučením do 

všech stran a porušují ponižujícím způsobem zákony lesa a losí etiketu. (LOE  
2011: 14) Doppler ve skutečnosti referuje k lidem. Promítá do losů lidské 

vlastnosti a to, co na lidech kolem sebe nedokáže vystát. Tedy že na sebe 

kladou přílišné nároky, předhánějí se a snaží se za každou cenu ve všem uspět, 

což často vyústí v mentální poruchy. Když Bongovi vypráví o losech 

bojujících o potravu a rozbíhajících se s bučením do všech stran, mluví ve 

skutečnosti o nenasytnosti a určité omezenosti lidí, kteří se nejméně jedenkrát 

týdně nechávají strhnout konzumem v obchodních centrech. Tuto ne-kulturu 

nazývá porušováním ponižujícím způsobem jakýchsi přírodních zákonů a 

etikety, kterou by aspoň v malé míře měli dodržovat všichni. Když Doppler 

mluví o přemnožení losů, má na mysli lidi, kterých je dle něj na světě až moc. 

 

Má tendenci všechny lidi dávat do jedné skupiny. Přesto se však během své 

cesty setká s několika osobnostmi, které ho přes všechny negativní lidské 

vlastnosti inspirují. Jako například zloděj Roger, se kterým se setká, když tráví 

noc v domě během nepřítomnosti své ženy. Roger přišel uprostřed noci jejich 

dům vykrást. Doppler se však snaží s ním sblížit. Za jeho schopnosti jej uznává 

a snaží se dozvědět co nejvíce z jeho života. Doppler je Rogerem fascinován a 

opět dokazuje, že není znechucen všemi lidmi. Touží po setkání s 

nekonvenčními lidmi, kteří ho dokážou překvapit. Takže nejste nijak zaostalý? 

Ne víc, než většina lidí, říkám. (LOE 2011: 60) Má rád absurdity a proto mu 

imponuje člověk, který se pokusil ukrást mu uprostřed noci stereo sestavu z 
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jeho obývacího pokoje. Doppler dá postavit na kafe. Loe vysvětluje, že právě 

iracionalitu má rád a rád ji komponuje do svých děl. Pořád si myslíme, že 
máme věci pod kontrolou, že víme, proč věci děláme, že se rozhodujeme na 

základě fakt. Ve skutečnosti za nás rozhodují naše pocity, instinkty a impulzy 
přicházející bůhvíodkud – takhle je to pořád, takhle prostě fungujeme.  
(ZBOŘIL 2016) 

 

6.1 Pilnost 

 

Vlastností, která Dopplerovi na dnešních lidech vadí ze všeho nejvíce, je 

pilnost. Jeho životním cílem je dosáhnout nulové aktivity. Po zbytek života se 

chce zabývat pouze nicneděláním. A Doppler patřil ve své době patrně mezi 

nejpilnější ve své zemi. (LOE 2011: 118) Uvědomuje si, že se před svou 

nehodou choval stejně jako všichni, které teď kritizuje. Kdyby se v lese při 

pádu z kola neuhodil do hlavy, možná, že by mu to nikdy nedošlo. Byl vším, 

čím má správný občan býti. Ve společnosti, ve které se málokdo bere takovým, 

jakým skutečně je a tak hrozně moc se snaží být „dostatečně dobrým“, už však 

nemůže dál žít. Milí spoluobčané nemám vás rád. Musíte se sebrat. Musíte 

pozdvihnout zrak a přestat být tak setsakramentsky pilní. (LOE 2011: 77)  
Nejabsurdnějším Dopplerovým projevem je potom situace, kdy si vyjede na 

běžkách na klidnou večerní projížďku krajinou a neudrží nervy na uzdě. Po 

tom, co potkám padesátého běžce s čelovkou, vybuchnu. Povaluju ho do sněhu, 

strhávám mu čelovku a absurdně těžkou baterii...Co to je? Křičím. V jaké 

společnosti to žijeme, když si tady chudák nemůže ani vyjet...jen se svými 

myšlenkami, aniž by byl rušen lidmi...Rozumějte, tohle špatně skončí, říkám...A 

nechci vás tu se světlem už nikdy vidět. (LOE 2011: 95) Norové vyrážejí do 

přírody pracovat na své kondici každý den. Jsou známí svou posedlostí 

výkonem. Doppler to považuje za nesnesitelnou píli. Myslí si, že lidé už neumí 

chodit do přírody za klidem a „pomalostí“. A nelíbí se mi, že běháte tak rychle. 

Po tomhle snižte trochu tempo. Domluveno? (LOE 2011: 95) Možná je takový 

výklad přehnaný. Dotyčné to přece baví, dělají to rádi. Jenže oni si stejně jako 

dřívější Doppler neuvědomují, že jsou pilní. Považují to za normální. A není to 

pouze problém Norů. Dnešní společnost všeobecně míří spíše na stále vyšší a 

vyšší výkon, než na přizpůsobení se svým vlastním možnostem. Na 

uspěchanosti vzniká závislost. (ERIKSEN 2009: 86) Zaručeným receptem na 

pilnost je dle Dopplera nicnedělání. Budu nicnedělání rozvíjet do takové míry, 

jaké přede mnou dosáhlo jen málo lidí. (LOE 2011: 77) 
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6.2 Pravičák 

 

A pravicoví voliči, kteří se tu promenádují v neděli v kraťasech a jinak, když 
mají náhradní volno nebo venčí psy, ví stejné houby. Pádí celou dobu kolem, 
ponoření do pravicových myšlenek. (LOE 2011: 30) 

 

Ulízaný pravičák v saku se spořádanými názory na vše – od výchovy dětí až 

po atomovou bombu. (ERIKSEN 2009: 124) Přechytralí lidé, kteří se topí v 

penězích a snaží se poučovat ostatní, jak žít. To je Dopplerova noční můra. 

Jsou to lidé s nejhonosnějšími domy obehnanými vysokými ploty, majícími 

strach sami o sebe, strach z ostatních lidí. Žijí v iracionálním světě. Ale to se v 

Norsku nenosí. Tam se všichni považují za sobě rovné a jeden nad druhého se 

nepovyšují. Velké majetkové rozdíly jsou vnímány nelibě. (PROSTOR: 19) 

 

Doppler přichází se svými “levičáckými” názory o komunitním životě, kde 

by neexistovaly peníze a lidé by si navzájem vyměňovali zboží a vše si 

půjčovali. O tom takový pravičák nechce ani slyšet. Je zahleděn sám do sebe a 

do svého majetku, který si pečlivě střeží. Mám rád tuhle čtvrť. Hodně cenností 

a málo alarmů. O něco výš jsou pravičáci a alarmy všude, ale tady dole volí 

lidi sociální demokracii a věří v to dobré v člověku a zároveň se koupou v 

penězích. (LOE 2011: 60) 

 

Pravičákovu existenci by ještě Doppler dokázal tolerovat, pokud by neměl 

potřebu vměšovat se do záležitostí ostatních lidí a rozhodovat o tom jak mají 

žít. Pravičák si myslí, že má patent na rozum. Je to jakýsi přeuvědomělý občan, 

který neváhá poučovat Dopplera o tom, že jeho stan smí na tomto místě stát 

pouze tři dny. Je to přece v našem zákoně! Měl by se však raději chovat vlídně 

a starat se o své záležitosti. Ten pevný muž, který je za vše okolností svým 

pánem, je současně místní tyran, který si myslí, že on ví všechno nejlíp, vzor 

netolerance a omezenosti...Vybičovaná nacionální pýcha se snaží přehlušit 

neodbytný komplex méněcennosti, a výsledkem je provincionalismus.  
(PROSTOR: 100) 

 

Naskýtá se mi pohled na jednoho pravičáka krátkých kalhotách a se psem. 

Dívá se vyzývavě na stan. (LOE 2011: 65) Pravičák přichází ke stanu a 

významně zkoumá “situaci“. Je to přítel správce místního lesa a to mu 

samozřejmě dodává patřičné důležitosti. Má známost na důležité pozici. To ho 

dle jeho mínění opravňuje obtěžovat Dopplera, který ale v principu svým 

konáním nikomu nepřekáží a nikoho neomezuje. Nikomu nevadí, pouze 

pravičákově uminuté představě o správných pořádcích. 
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Loe naznačuje, že skrze Dopplera promlouvá on sám. Mám respekt před 
lidmi, kteří každý den fungují, tvrdě pracují. Avšak nevážím si autorit, které 
přikazují, co se má a nemá dělat. Věřit dokážu jen sám sobě, a to ještě stěží.  
(HORÁČKOVÁ 2010) Andreas se svou averzí vůči takovým lidem netají. Při 

vyjadřování svých názorů se nedrží zpátky. Právě tito lidé ho dohnali k 

definitivnímu odchodu ze společnosti. Nechce se s nimi setkávat, nechce je 

poslouchat a nechce žít dle jejich představ. Ale oni si ho stejně najdou. Loe se 

snaží říct, že před lidmi není úniku, ani kdybychom se snažili sebevíc. Člověk 

je tvor společenský a z principu mu nebude dopřáno, aby žil sám. 

 

Doppler není konfliktní typ, který by měl potřebu pravičáka popuzovat. 

Chce mít především klid. Chce, aby si ho nevšímal. Ale pravičák se mu snaží 

vysvětlit svoji pravdu. Na to Doppler neslyší, nevidí v něm žádnou autoritu a 

nemá jej proč respektovat. Dokud do jeho života nezasahoval, držel si Doppler 

svoje nenávistné poznámky v sobě. I když se muž opováží vysvětlovat mu, jak 

se má chovat, vyřeší to s ním stručně. O diskuzi rozhodně nestojí. Jenže když 

se na Silvestra opije, projeví se naplno. A vy pravičáci se musíte zbavit svých 

zasraných psů a osušit si ty svoje samolibé úsměvy a musíte začít směňovat. A 

jezdit na kole. (LOE 2011: 77) Autor se vysmívá klasickému chování Norů, 

kteří se příliš nevyjadřují do doby, než se o víkendu notně opojí alkoholem. 

Pak jsou schopni otevřeně komentovat naprosto vše. A zdrženliví už poté 

nejsou ani ve formě projevu. Naopak stanou se velmi hlučnými. Vynahrazují si 

tak, že v běžném životě nejsou dostatečně sebevědomí, či odvážní, aby se 

prosadili. 

 

Jelikož Doppler předpokládal, že se pravičák vrátí zpět, dostatečně se na 
situaci připravil. Ne že by byl schopen si to s ním vyříkat. Může zůstat v 
bezpečí svého stanu a vůbec s ním nepřijít do kontaktu. Vše vyřeší po svém.  
Vidím psa. Poznávám ho, je to pes toho pravičáka...Beru si luk a ostrý šíp...Teď 

teda sakra uvidíš, kříčím a vypouštím šíp...Šíp leží v pravičákově stehně a on 

omdlévá. (LOE 2011: 92) Doppler byl tím člověkem tak podrážděný, že už s 

ním nemá žádné slitování. Vypadá to, že čím déle je v lese sám, tím více ztrácí 

kontakt s realitou. “Dole” ve městě by se takto nikdy nezachoval. Tam to ještě 

byl Doppler, který se nechával masírovat společenskými konvencemi a tiše je 

toleroval. V lese se z něj snad stal divoch, který má pocit, že již nemá co ztratit. 

Na nikom mu nezáleží. Neměl by však potřebu nikomu ublížit, kdyby ho 

ostatní nechali na pokoji. Ve své hlavě si nese myšlenku, že jej Pravičák přišel 

se svými pravomocemi zpacifikovat. A přitom vůbec netuší pravý důvod jeho 

příchodu. 

 

Leží tam dole v mlází na sněhu a mrská sebou. Je to můj problém? - Celkem 
rychle mi dochází, že je, takže proběhnu hlubokým sněhem a navazuju s ním 
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kontakt. Omluvte mě prosím, říkám. (LOE 2011: 93) Doppler sice žije „mimo 

realitu“, ale očividně nezapomněl, co to znamená být člověkem. Moc dobře si 

uvědomuje souvislosti a důsledky svého konání. Ve světle pozdního prozření se 

snadno říká, že jsem to neměl dělat, ale já jsem se bál a byl jsem 

vyprovokován, a proto jsem udělal chybu. To se mezi lidmi občas stává. Už se 

to dřív stalo a stane se to zase. (LOE 2011: 93) Namítá, že jeho jednání bylo 

podmíněno strachem. Bál se, že ho pravičák donutí odstěhovat se. Po tom 

všem, co se stalo cítí strach znovu. Jsme dospělí lidé, kteří se jistě dohodnou, 

až se pravičák vyspí a trochu se sebere. (LOE 2011: 93) A v důsledku toho je 

dokonce ochoten se s pravičákem i domlouvat. Najednou ho považuje za sobě 

rovného dospělého člověka a chce se s ním dohodnout. 

 

Bosse, představuje se pravičák. Bosse zní setsakramentsky pěkně. Musí to 

být součástí pravicové konspirace, říkám. Děti pravičáků dostávají roztomilá 

jména, aby bylo možné je snáze po celý život milovat, navzdory jejich bizarním 

postojům a všem penězům. (LOE 2011: 93) Přišel, protože změnil názor. Byl 

zaslepený a nechoval se správně. Pohled měl zkreslený prostředím, ve kterém 

žil, a proto se na věci nedokázal dívat s odstupem. Ale teď, když mu to 

Doppler vysvětlil, mu vše dochází. Chtěl by žít jako on. Chtěl by objevit svoje 

pravé já. Dokonce své ženě navrhl, že prodají dům a uskromní se. Snažil jsem 

se přemluvit ženu...že prodáme dům, část peněz rozdáme. (LOE 2011: 94) To 

ale ona pochopitelně odmítla. Ostatně Dopplerova žena by na něco takového 

také nepřistoupila. S naším domem srostla, jak sama říká. Dům má krásnou 

zahradu a výhled a jedno s druhým. (LOE 2011: 94) Jenže pravičák teď zjistil, 

že vlastně vůbec neví kdo je, a tak usoudil, že by se měl přestěhovat k 

Dopplerovi do lesa, aby tam na to přišel. Pravičák by chtěl být úplně jako já. 

Sám si to ani neuvědomuje, ale skrývají se v něm velké síly, které prostě chtějí 

aby byl mnou. (LOE 2011: 105) 

 

Uvědomil si, že je přeci člověk jako každý jiný, a že tedy nemůže 

rozhodovat o tom, jak mají ostatní žít. Vy I všichni ostatní byste měli mít 

samozřejmě právo usadit se v lese na kratší nebo delší dobu, jestliže máte tu 

potřebu. (LOE 2011: 94) V podstatě Dopplerovi znemožní se bránit. 

Uvědomuje si totiž, že stejně jako pravičák nemůže rozhodovat o tom, kdo a 

kde může v lese přebývat. Pravičák teď bydlí pouhých několik set metrů ode 

mě. Usadil se tam a já s tím nemůžu prakticky nic dělat. (LOE 2011: 99)  
Pravičák není individualista, který by chápal, že pravou podstatu sebe sama 

nalezne právě ve svém nitru, tak jako to udělal Doppler. Naopak, hledá v 
životě mentora, který by jej vedl. Doteď jeho život řídila pravidla. Nyní 

potřebuje, aby prázdné místo nahradil Doppler. 
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Doppler se však necítí na to, aby někoho vedl, a především mu velice vadí, 

že někdo jen tak přijde a myslí si, že může být jako on. Andreas je narcis, který 
se považuje za výjimečného. Věří, že byl povolán a že on je ten, kterému se 

dostalo daru prozření. Omezený pravičák mu nemůže takový význam upřít.  
Smí chodit dvakrát třikrát týdně. Víc nezvládnu. Přece jen není jeho společnost 

nijak stimulující. (LOE 2011: 99) Pravičák se snaží ze všech sil vetřít do 

Dopplerovy přítomnosti a dožaduje se jeho pozornosti. Pod jeho vlivem o sobě 

začal intenzivně přemýšlet a nyní od něj chce, aby mu zodpověděl jeho otázky. 

Kvůli němu sem přišel, očekává tedy od něj návod na to, jak postupovat dál. 

Jenže Doppler neví, co si počít sám se sebou, natož aby byl schopen dávat 

nějaké rady. Na rozdíl od pravičáka však pochopil, že odpovědi najde v sobě, u 

nikoho jiného. 

 

Doppler si s pravičákem hraje, navádí ho pokaždé na jinou myšlenku. Loe 

tím ironizuje slepé následování nějakých hodnot, které jedinci ani nejsou 

vlastní. Paroduje “stádnost” lidí, kteří následují určité pravdy, aniž by jim 

rozuměli. A myslím si, že máte pravdu. Nemám žádné pozitivní vlastnosti. 

Nejsem nic. Svůj život jsem promarnil...Máte pravdu. Jsem jedinečný a mám 

talent...Oba jsme jedineční. Všichni jsou jedineční. (LOE 2011: 101) Muž je 

tak snadno ovlivnitelný, nemá vlastní názor, nechá si namluvit cokoli. Jeho 

chápání poznání znamená opakovat konání někoho, kdo je mu “vzorem”. Je na 

jeho mínění naprosto závislý, protože sám o sobě žádné nemá. Doppler namítá, 

že jedinečný ale nerovná se dobrý. To máte pravdu. Být jedinečný je k ničemu, 

jestliže člověk nedělá to, co je správné. (LOE 2011: 101) Ale co je správné? 

Doppler se do lesa odstěhoval, aby už dále nemusel dělat všechny ty “správné” 

věci. Právě naopak, dělá ty úplně nejnevhodnější věci, alespoň z pohledu 

společnosti. Opustil své děti, svou těhotnou manželku nechává doma samotnou 

a do domácnosti nepřispívá žádným příjmem. Krade, chová se agresivně a lže.  
Důvodem je to, že lžu. Ale to on neví. Lež je skvělý prostředek, kterého mnozí 

využívají příliš zřídka. Je neuvěřitelně efektivní. Člověk něco říká a míní něco 

úplně jiného. Fantastické. (LOE 2011: 107) Přesto je tento antihrdina pro 

pravičáka jakousi vyšší autoritou, kterou uznává a obdivuje. Jak ironické! Pro 

muže, který celý život vyznával pouze pravidla a korektní chování... Touha 

získat si obdiv jiných je v pravdě všelidská; stejně tak potřebujeme mít ke komu 

vzhlížet. Řečeno jinými slovy: Uznání ostatních je chronicky nedostatkové 

zboží. (ERIKSEN 2010: 33) 

 

Doppler se jako autorita necítí, pouze ve vlastním životě vyznává určité 
hodnoty, kterými se řídí. V podstatě neexistuje nic, co by samo o sobě bylo 

správné nebo špatné. (LOE 2011: 102) Jde o projev nihilistického vnímání 
světa. Popírá jakoukoli morální hodnotu. Neboť dobrý či špatný může člověk 

být pouze ve vztahu ke společnosti a Doppler se jejími, pro něj jako nihilistu 
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nesmyslnými pravidly, neřídí. Pravičák se vrhl z jednoho proudu rovnou do 

druhého. Není schopen jít svou cestou, je naprogramovaný na to, aby 

následoval. To je rozdíl mezi ním a Dopplerem. Dokonce vytesává vlastní 

totem a chce si pořídit losí mládě. Loe se vysmívá mainstreamovým proudům. 

Zpochybňuje církev, politické strany nebo třeba i takové skupinové zájmové 

aktivity. 

 

Pravičák si myslí, že je z něj nový muž, který se spokojí s malým příbytkem 

a pár věcmi, nezbytnými k životu. To co jste řekl o hmotném zabezpečení...mě 

přimělo k tomu, abych šel do sebe...Mnohé moje řídící aktivity vycházejí trochu 

naprázdno. Návrhy...šéfů koncernů hladce procházejí a během porad vedení 

při obědě si říkáme...totéž, co jsme řekli v posledních deseti patnácti letech 

stokrát. (LOE 2011: 94) Zaměstnanci jsou nuceni sedět na poradách a 

koordinovat činnost, pro kterou je firma najala, místo aby se skutečně zabývali 

svou prací. (ERIKSEN 2009: 88) Považuje se za změněného muže, který už 

nadále nestojí o život, který doposud žil. Loe však tuto zdánlivou změnu 

ironizuje v momentě, kdy si pravičák chce od Dopplera koupit Bonga – jeho 

losí mládě. Pravičákovo skutečné “já” se nezapře a s cenou vyšplhá až na 70 

000 korun. To, že se odstěhoval do lesa a změnil způsob života ještě 

neznamená, že změnil sám sebe. Hodnota peněz je v něm hluboce zakořeněna. 

 

To, čím je člověk zvyklý být, a to, co je zvyklý mít, působí na jednoho 
odpudivě, a člověk nemůže jen tak lusknout prsty a změnit se v něco jiného, 
protože karty už jsou prostě rozdány. Jsou proklatě rozdány. (LOE 2011: 102)  
Doppler nemluví pouze o pravičákovi, ale hlavně o sobě. Jeho karty byly 

rozdány. I když žije v lese sám, nikdy nebude lovcem a divochem. Je 

Dopplerem, otcem svých dětí, manželem a Norem, zvyklým na svoje 

odtučněné mléko. Když Doppler mluví o rozdaných kartách, možná že taky 

naráží na to, že svůj osud si nevolíme sami. Jeho karty byly rozdány tak, že 

vyrůstal bez svého otce, který teď navíc zemřel a on se kvůli tomu cítí 

ztracený. Kdyby jeho karty byly rozdány jinak a on vyrůstal ve spokojené 

úplné rodině s jinak nastavenými prioritami, tak by se s největší 

pravděpodobností s takovými myšlenkami vůbec nemusel potýkat. 

 

Poslední kapkou je pro Dopplera fakt, že se pravičák rozhodne postavit si 

vlastní totem. Stojí tam a září jako pomník pravičákova nevydařeného pokání a 

bezútěšného hledání. (LOE 2011: 111) Dopplerovi je ho líto, ale rozhodně se 

nechystá mu jakkoli pomoct. Dopplerova mise není u konce a on má dost práce 

splnit cíle, které si vytyčil. Nesoběstačný a zmatený na něm visící pravičák je 

to poslední, co potřebuje. V podstatě to není tak, že bych ho měl rád ještě míň, 

než ostatní lidi, které nemám rád. Nemám ho rád jen úplně všeobecně a 

vlažně...Ale teď se soustředím na to, abych ho neměl rád tak, že to dojde 
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dokonce i jemu (LOE 2011: 100) - další z projevů Dopplerova nihilismu. Snaží 

se docílit neutrality. Smyslem je nepociťovat nic. Nesnaží se aktivně mít rád 

ani nenávidět. Takto přistupoval vždy i k Düsseldorfovi. Bylo mu s ním 

příjemně, respektoval jej jako člověka, ovšem aktivně se nesnažil jejich vztah 

posunout na úroveň přátelství. Touží po absolutní vyrovnanosti a ví, že té s 

jinými lidmi po boku docílí jen stěží. Je teď mnohem těžší něco dělat a je úplně 

nemožné nedělat nic. Nedělat nic, když se na vás lepí jiní lidé, si žádá celého 

muže. (LOE 2011: 99) 

 

Nejsilnější parodií ze strany autora je potom pravičákův festival sbratření, 

který se rozhodne uspořádat při příležitosti blížícího se nejvýznamnějšího 

norského státního svátku 17. května. Na událost má přijít minimálně třicet lidí 

všemožných národností a náboženských vyznání, aby se navzájem symbolicky 

smířili a spojili s cílem skončit světové války, nenávist a utrpení. Pravičák se 

vyfikl do naprosto nepravičácké dělnické košile. Možná cítí, že ta mu usnadní 

vstup do jiné sféry, vyššího duchovna, co já vím. (LOE 2011: 119) Oproti 

původním plánům však na festival dorazí tři účastníci, které Doppler zneužije k 

tomu, aby mu pomohli vztyčit hotový totem, který kvůli své velikosti neunese 

sám. Namluví účastníkům, že se jedná o hlavní bod programu sblížení a 

sbratření. Jen málo věcí spojí lidi natolik účinně jako těžká fyzická práce a 

úkoly nabité symbolikou. (LOE 2011: 118) Tady už se ze strany autora jedná 

snad o dvojitou parodii. Doppler se vysmívá účastníkům festivalu za jejich 

omezenost a autor se vysmívá svému hrdinovi za jeho bezostyšné pokrytectví. 

Nestydí se využít jejich pomoci i přesto, že jimi pohrdá pro jejich naivní úvahy. 

Jedním zásadním rozdílem mezi nimi a hrdinou je však v tom, že Doppler je k 

sobě za všech okolností upřímný a otevřeně si přiznává své slabosti. Například 

když pohrdá pravičákem za to, že se rozhodl stavět si svůj vlastní totem, ale 

přesto se nezdráhá využít jeho pomoci. Obávám se, že skončím tak, že si to 

nářadí půjčím a to je patetické. (LOE 2011: 105)  
Dopplerovi jsou ostatně společenské konvence ukradené. Stará se především o 
sebe a o to, aby měl vždy to, co potřebuje on. 

 

Ať si lidi z různých náboženství vzájemně nedůvěřují a vyhazují se do 

vzduchu a pokračují si v tom. Svěste ramena a myslete na něco jiného...Ale 

pravičák myslí na tohle s horlivostí...Je posedlý myšlenkou vyrovnat účty. Byl 

povrchní hlupák, a jestliže to má zase napravit, musí se teď sebrat. (LOE 2011: 

103) Celý vznešený počin uspořádání festivalu a jakékoli poselství za ním 

ukryté se rozplyne v momentě, kdy se všichni jeho účastníci opijí “na mol” a 

blábolí o nesmyslech v pokročilých nočních hodinách. Ostatní chlastají a jsou 

nepoužitelní. No dobře...Já jsem žil dost na to, abych pochopil, že existuje 

spousta důvodů zchlastat se do němoty, a každý z nás musí dělat to, co sám 

považuje za dobré. (LOE 2011: 117) Loe vtipnou formou poukazuje na 
 

 

41 



 

problém Norů s alkoholismem, který vyústil až v zavedení prohibice v zemi. 
Norové rádi svoji typickou nesmělost a ostych překonávají pomocí alkoholu. 

 

6.3 Konzum 

 

Doppler nikdy neměl rád výpravy do obrovských nákupních center, ale až v 

lese, kde se vše, co měl s sebou, vešlo do jednoho stanu, si uvědomil, jak je 

materiální život nesmyslný. Měl vše a přes všechny ty věci nebyl schopen 

objevit, jaká je jeho skutečná podstata. Dopplera postihl syndrom „dobrého 

bydla“. Socioložka Witoczeková vidí souvislost v národním měřítku. Norská 

krize identity vyvolaná neurózou z blahobytu. (PROSTOR: 72) Protiváhu proti 

konzumu vidí Doppler ve směnném obchodu. Tak jak je to teď to pokračovat 

nemůže. Nejde to. Otevřete si jakékoli noviny nebo časopis a uvidíte, že 

momentálně jen málo osvícených lidí pochybuje o tom, že musíme změnit naši 

strukturu spotřeby. (LOE 2011: 17) Zaprvé se autor snaží poukázat na to, že v 

ideálním světě by měla fungovat utopie, komunitní způsob života, kde by lidé 

nic výhradně nevlastnili a vše by si navzájem půjčovali. Vím, že většina lidí se 

domnívá, že tuto formu ekonomie už odvál čas...je to pěkná forma ekonomie, 

říkám. Člověk směňuje. Dělá něco pro druhého. (LOE 2011: 17) Zadruhé, a to 

především, autor kritizuje omezené vidění světa velké skupiny obyvatel, která 

žije v domnění, že dům, auto, a plný sklep jídla znamená životní štěstí. “We 

know the price of everything, but the value of nothing.”
4 

 

Doppler si uvědomil důležitost směnného obchodu když se v lese ocitl bez 

peněz. Kdyby peníze měl, zřejmě by i nadále věci v obchodě kupoval a 

nesměňoval za losí maso ze samice, kterou v lese ulovil. Loe poukazuje na to, 

že čím více peněz máme, tím více věcí kupujeme. Až když se člověk dostane 

do finanční tísně, začne přemýšlet jinak. Začne se zajímat o skutečnou hodnotu 

věcí. Ale to se podaří málokomu, zejména v Norsku, kde mají dostatek peněz, 

díky prosperitě státu, skoro všichni. Už dávno jsme minuli moment, kdy zvýšení 

blahobytu ještě přinášelo lepší kvalitu života. Tohle už dávno víme; otázkou 

zůstává, proč stále ještě děláme, jako bychom to nevěděli. (ERIKSEN 2010:  
71) Ve své životní filozofii se Doppler zásadně rozchází i se svou rodinou a 

především pak se svou ženou. Žena si prodloužený víkend báječně 

užila...koupila si nějaké oblečení a doplňky, což jí zřetelně vrátilo trochu 

životní jiskry. Je ohromující, kolik můžou oblečení a doplňky znamenat...Bůh 

žehnej věcem. (LOE 2011: 73) Doppler se usilovně snaží o rozšíření povědomí 

o možnosti směnného obchodu a snaží se před konzumem uchránit budoucí 

generace. Pro své děti chce lepší budoucnost, a tak neváhá i na třídních 
 
 

4 
Oscar Wilde – Picture of Dorian Grey  
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schůzkách horovat za výchovu dětí ke směňování, místo k nakupování stále 

nových věcí. Spotřeba a životní styl (výživa, cvičení, hubnutí, atd.) (se) staly u 
mnohých lidí podstatnou částí náplně života. Jediný problém je, že běhání, ani 

plastická chirurgie naději člověku nevrátí. (PROSTOR: 93) Sociolog Gilles  
Lipovetsky se naopak domnívá, že kritikové konzumní společnosti jsou 

pokrytci a říká: „Je možná pravda, že spotřeba není totéž co štěstí, ale přesto 

může být zdrojem skutečného uspokojení.“ (ERIKSEN 2010: 49) Spotřeba však 

může přinášet uspokojení pouze člověku, který v konzumní společnosti 

bezprostředně žije. Dopplerovi, který z ní odešel, se záhy změnily hodnoty 

toho, co je pro něj uspokojující a ujasnil si, které věci k životu skutečně 

potřebuje. Uvědomil si, že ve skutečnosti dokáže žít s minimem a zbytek věcí 

mu spíše překáží. Navíc se mi líbí pomyšlení, že totem vznikne bez rozpočtu. 

Mám rád všechno, co nemá rozpočet. K projektům, které mají rozpočet se 

stavím skeptičtěji...Změnil jsem se...Dávno nejsem stejný, jako jsem byl. (LOE 

2011: 115) Na Dopplerovi je vidět, jak velkým vývojem prošel a nakolik se mu 

podařilo změnit způsob uvažování a s tím spojené životní preference. Už není 

“mužem peněz”. Očistil se a vrátil se k úplným základům. To jediné, čím si 

můžu být vždycky jistý je, že mě oheň zahřeje a že malý losík jménem Bongo 

leží u mých nohou a přede. (LOE 2011: 115) To, čeho si teď Doppler nejvíce 

váží, je oheň, který ho zahřeje, a čistá, nezkažená láska živé bytosti, která 

nežádá nic nazpět. Doppler zjistil, že ty nejdůležitější věci v životě jsou 

zadarmo, a že být bohatý už pro něj neznamená mít peníze, ale naplněnou duši. 

Naučit se spokojit s málem může člověku přinést nebývalé štěstí. Proč většina 

lidí v naší společnosti není šťastnějších? Přátelství a blízkost lidí jsou 

důležitější než vnější znaky statusu a v naší společnosti jsme přespříliš zaujati 

penězi a symboly moci, což nás šťastnějšími nečiní. (ERIKSEN 2010: 58) 
 
 

6.4 Média 

 

Autor užitím příkladu s oblíbenými dětskými televizními seriály svého syna 

poukazuje na problematiku přílišného sledování televize, nejen u dětí, ale i 

dospělých. Lidé tráví sledováním televizních pořadů denně i několik hodin, 
protože je to jednoduchý způsob jakým se “zbavit” přebytečného času. 

Zanášejí si tak mozky zbytečnými informacemi, které je nijak neobohacují.  
Lidé nikdy neměli přístup k většímu množství informací než dnes, ale výsledkem 

není lepší informovanost. (ERIKSEN 2009: 70) Kritizuje omezenost takového 
trávení času, neboť lidem nijak neprospívá k jejich duševnímu rozvoji. Čím víc 

se člověk dívá na přesně totéž, tím víc se z toho vytrácí smyslu a tím má lepší a 

prázdnější pocit. (SVENDSEN 2011: 98) 
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Loe věří, že lidé jsou dnes více vystrašení a neklidní, než kdy dříve. Pod 

vlivem nejen televize, ale i jiných médií, jednají stále absurdněji. Vadí mu, že 

lidé slepě věří informacím, které jsou jim podsouvány a nevěnují pozornost 

skutečným problémům, které je třeba řešit. Na jedné straně jsou tu klimatické 

problémy, na druhé uprchlická krize. A lidi si upřímně řečeno nedohledávají 

informace. Všude číhají pomluvy, neověřené zprávy, všechno se to akumuluje a 

lidi začínají být iracionální. (ZBOŘIL 2016) Navíc tak také dávají špatný 

příklad svým dětem, které denně usazují před televizní obrazovky a ulehčují si 

tak práci, neboť nemusí věnovat čas vymýšlením společného programu. Když 

si Doppler vezme svého syna Greguse s sebou do lesa, pozoruje u něj 

abstinenční příznaky, jelikož se mu v určitou hodinu nedostalo jeho oblíbeného 

pořadu, na který je zvyklý. Nejedná se přitom pouze o humorný výmysl autora.  
Začátkem 90. let byl zveřejněn výzkum zabývající se se kalifornskými školáky. 

Studie naznačovala, že jsou schopni soustředit se nepřetržitě po dobu přibližně 
sedmi minut. Potom se začali vrtět na židlích a neklidně těkat očima. Byli totiž 

zvyklí, že zhruba po sedmi minutách je vysílání přerušováno reklamní pauzou.  
(ERIKSEN 2009: 72) 

 

Svět je dle Dopplera příliš uspěchaný. Lidé se neustále někam honí. Ať jsou 

to běžci, kteří večer chodí trénovat do lesa, či kolegové v jeho bývalé práci, 
kteří se vždy aktivně angažovali a předháněli v tom, kdo bude výkonější. Tlak 

na lidi je dnes značný a Masmédia hrají v šíření uspěchanosti hlavní roli.  
ERIKSEN 2009: 69) Doppler se snaží v lese žít jinak. Hodiny ani kalendář 

nemá a to, že nastal Štědrý večer pozná podle zvuku kostelních zvonů. Nikoli 

tlak času určuje běh aktivit, nýbrž činnosti řídí organizaci času...Výsledkem 

není to, že bychom stihli méně, ale že zachováváme vlastní rytmus, nikoli 

ťukání metronomu. (ERIKSEN 2009: 151) Samozřejmě, že takový život je také 

jakýmsi extrémem, ale Loe poukazuje na to, že je dobré najít rovnováhu mezi 

uměle vytvořeným rozvrhem a vlastní vnitřní intuicí. Až bude člověk na 

smrtelné posteli, stěží bude litovat, že odeslal málo e-mailů, zúčastnil se 

nedostatečného počtu, soustředěně nesledoval všechny telenovely, 

zaregistroval příliš málo reklamních kampaní na Coca-Colu nebo se málo 

potuloval v kyberprostoru. (ERIKSEN 2009: 157) 
 
 

6.5 Společnost 

 

Ačkoli je vždy přinejmenším sporné jakkoli generalizovat jeden či druhý 

národ, pár vlastností mají téměř všichni Seveřané společných. U ostatních 
národů mají pověst chladných a poněkud odměřených lidí. Jsou velice 

introvertní a o svém soukromém životě zřídka kdy mluví i mezi těmi 
nejbližšími lidmi. K soukromí druhých také chovají respekt. Nicméně na druhé 
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straně neuznávají jakoukoli uzavřenou na společenské rovině, neboť například 

Norsko je známé tím, že poskytuje veřejně údaje o platech a sociálních 
statusech všech svých občanů. Snažit se mít nad druhým „navrch“ v Norsku 

není žádanou vlastností. To je hluboce zakořeněno v historii této země.  
Sociální tradicí rovnosti...je v Norsku, jemuž historicky chybí šlechta a horní 

společenská vrstva, velmi silná. V tradiční společnosti založené na rybolovu a 
zemědělství se vyvinul určitý model sociálního rozvrstvení, v němž měl přední 

postavení vlastník rybářské vesničky nebo velkostatkář. Ale při modernizaci a 
industrializaci Norska nakonec zvítězila myšlenka zahlazování rozdílů.  
(PROSTOR: 19) Názory na tuto přílišnou rovnost všech občanů se liší. Slydal 

je přesvědčen, že silná tradice rovnosti patří Mezi hlavní důvody, proč byl vývoj 

v Norsku tak příznivý. (PROSTOR: 18) Nicméně ze snahy jevit se jako 

společnost, ve které mezi lidmi neexistuje rozdílnost, se stává ideologie. 

Jenomže realita je poněkud jiná. Rozdíly existují, všichni o nich vědí, ale nikdo 

o nich nemluví. (PROSTOR: 207) 

 

Loe se právě prostřednictvím svého hrdiny snaží na tato sporná témata 

upozornit. Norskou filosofii rovnosti staví Loe do kontrastu s Dopplerovou 

odlišností, svéhlavostí a jedinečností. Ve společnosti, ve které je kladen důraz 

na to, aby si všichni byli nejen rovni, ale že nejlepší by bylo, kdyby si byli i co 

nejvíce podobní, se odlišný Doppler cítí ztracený. Byl jsem na všech těch 

běžných místech a dělal jsem běžné věci, co lidé v Oslu dělávají...Začal jsem 

být nenávistný a pro své okolí otravný. Nebyl jsem prvkem, který by si Oslo 

přálo mít ve svých ulicích. Nešířil jsem nic pozitivního, ani energii. Nebyl sem 

předností...Začínal jsem se stávat zátěží, a tehdy jsem byl vyloučen. (LOE 

2011: 73) Doppler svou situaci vnímá tak, že byl společnosti nepohodlný. 

Zároveň ale byla společnost nepohodlná jemu. V práci se neangažoval a doma 

příliš také ne. O celém systému začal pochybovat a nebyl tím bezmezně 

spokojeným a nadšeným občanem, jakými všichni kolem něj jsou, a nebo se o 

to alespoň snaží. Norové jsou tak strašně spokojení, že noviny si stěžují na 

nedostatek stížností. (PROSTOR: 69) Ale Doppler se dlouho přetvařovat 

nedokáže, a když začne svoje pochybnosti dávat najevo, cítí se systematicky 

vytlačován. Jsme zneškodňováni. Nepřátelé lidu, kteří se právě chystají navrtat 

křehkou iluzi společenství a smyslu, se posílají pryč, aby si to rozmysleli. Na 

moři, například, nebo na horách nebo za jedněmi či druhými zavřenými dveřmi 

nebo jako v mém případě v lese. Je to lstivá forma trestu, která se zároveň jeví 

jako odměna. (LOE 2011: 75) Zavřenými dveřmi Loe myslí různé formy 

psychiatrických léčeben či ústavů. Ví, o čem mluví, neboť v jedné takové 

instituci pracoval, než se stal profesionálním spisovatelem. Snaží se poukázat 

na to, že v dnešní společnosti je zřídka kdy místo pro jiné, odlišné lidi. Takoví 

nejsou přijímání s povděkem, neboť nepřispívají do chodu společnosti svým 

dílem. Nejsou součástí zaběhnutého systému. 
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Norský sociální systém funguje tak dobře proto, že všichni zodpovědně 
pracují tak, aby bylo postaráno i například o sociálně slabé skupiny lidí.  
Všichni musí být začleněni. Klade důraz na to, aby se co nejvíce lidí mohlo 

angažovat ve společnosti a aby fungoval systém podpor, příspěvků a přídavků 

pro ty, kteří neuspějí. (PROSTOR: 19) A pokud se tedy takový Doppler 

rozhodne vytrhnout se z tohoto systému, není na něj nahlíženo zrovna s 

respektem. Nic nesmí narušit jednotu tohoto společenství budovaného na 

emoci sounáležitosti. (PROSTOR: 207) Není ani tak důležité, jak se cítí, či co 

prožívá. Důležité je, že již nadále není článkem řetězce fungování státu. Je na 

obtíž, tak jak popisuje. Doppler se však sám dobrovolně ze společnosti 

vyčlenil. Odešel. Nesnažil se se svou situací cokoli dělat. Zřejmě proto, že by 

skončil za takovými zavřenými dveřmi, o jakých se zmiňuje. Nabízí se otázka 

jestli je jeho pobyt v lese vlastně alternativou hospitalizace v ústavu. Pocit  
štěstí a uspokojení (a) absence starostí, je v norské společnosti široce 

zastoupeno. (PROSTOR: 72) Lidé jsou materiálně zajištěni, nemusí se 
strachovat o své živobytí. To však neznamená, že se cítí spokojeni ve svém 

osobním životě. Vysoká míra sebevražd tomu nasvědčuje. Máme vše, ale to je 
vše co máme. (ERIKSEN 2010: 18) 

 

Loe nabízí čtenáři hrdinu, který se od většiny obyvatel odlišuje. Zaběhnuté 

pořádky zpochybňuje, na podstatu věcí se ptá a pouze slepě nenásleduje 

obecné mínění. Klade si otázky a snaží se najít odpovědi, kde je to jen možné. 

Ironizuje tak norskou povahu, která se vyznačuje pravým opakem. Lidé se 

nepídí po vysvětlení, jsou zvyklí dodržovat pravidla, která za ně nastavil někdo 

jiný. Ještě jste se nenaučila, že příliš mnoho myšlení přináší chaos a neštěstí?  
(PROSTOR: 72) Příliš mnoho přemýšlení se v Norsku nenosí. Norsko už 

diagnózu má. Cítíme se skvěle. (PROSTOR: 72) Proto by také Doppler nebyl 

schopen se svým přístupem „dole“ ve městě uspět. Otázek měl spoustu a věděl, 

že nikdo z těch lidí, s kterými se dosud setkával, mu je nezodpoví. Čím víc 

vědění, tím víc bolesti. (SVENDSEN 2011: 138) To je cena, kterou je Doppler 

ochoten za objevení pravdy zaplatit. Tohle je válečné tažení...A ten (svět) 

potřebuje pomoc. (LOE 2011: 127) 

 

6.6 „Norství“ 

 

Loe averzí svého hrdiny k čemukoli “norskému” paroduje pro Nory tak 

typickou národní hrdost. Téměř na každém domě, či chatě uprostřed lesa visí 

norská vlajka, nebo alespoň praporek s norskou trikolorou. Naprostý vrchol 

norského projevu vlastenectví jsou potom oslavy 17. května, dne přijetí norské 

ústavy a zároveň nejvýznamnějšího státního svátku, které probíhají 

megalomansky i v tom nejzapadlejším koutě norského venkova. Stejně tak 
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tento svátek slaví Norové žijící v zahraničí. Masové průvody městy v norských 
barvách jsou pro Dopplera ztělesněním všeho, co na své zemi nemá rád. 
Nerozumí tomu, proč by měl oslavovat národ, který dle něj spěje do záhuby.  
Všechno je norské...Všude jsou slavnostně oblečení lidé. Nesnáším 17. 

května...Nesnáším tenhle způsob oslavy všeho norského. A nesnáším tu spoustu 

krojů. Jeden ošklivější než druhý. (LOE 2011: 124) Norské národní kroje mají 

pro jejich vlastníky neobyčejný význam. Oblékají je nejen na oslavy státních 

svátků, ale také na společenské události všeho druhu, jak oficiální, tak rodinné. 

Každý kroj je originálem a vyjadřuje vlastníkovu příslušnost k jednotlivému 

kraji, či dokonce obci. Doppler však nemá pro jakékoliv symboly vyjadřující 

národní identitu pochopení. A právě když si myslím, že jsem viděl ten 

nejošklivější, přichází, bože, další, který je ještě ošklivější. (LOE 2011: 124) 

 

Otevřeně prohlašuje že nesnáší Nory a že Norsko je pouze nevýznamné 
předměstí světa, jehož obyvatelé si však o sobě obecně myslí, že jsou národem 
výjimečným. Čím dál více se však dle Dopplera skutečnému světu vzdalují.  
Život v Norsku neposkytuje správný obrázek poměrů. Norsko má v bance tisíce 

miliard korun. Zní to jako libovolné číslo...Ale je to skutečné číslo. Norsko má 

cenu tisíce miliard korun. Tyhle peníze nám dala ropa...A to přitom skoro nic 

neznamenáme. (LOE 2011: 127) Loe upozorňuje na masivní nárůst významu 

relativně malého Norska, který přišel s objevem ropy a znamenal také pro 

Norsko nabytí nebývalého množství peněz téměř “ze dne na den”. Norský 

publicista Slydal však zastává jiný názor: (Norsko) mělo dostatek vodních 

zdrojů, nerostného bohatství, rozsáhlý rybolov, kromě (..) rozvinutého lodního 

průmyslu i...další odvětví s vyspělou technologií a díky tomu směřovalo k 

prosperitě ještě před objevením...ropy. (PROSTOR: 17) 

 

Názory se v této oblasti různí. Evropský esejista Enzensberger v jedné ze 

svých nejslavnějších knih napsal: „Norsko, tato extravagance na periferii 

Evropy mezi ropnými plošinami a chatou v horách, mezi tradičním statkem a 

nejmodernější architekturou, není žádným rájem, ale monumentem a trochu 

vnitřně nespokojenou idylou.“ (PROSTOR: 87) Doppler zvažuje své dosavadní 

působení a přiznává si, že názory, které má, si vytvořil základě toho, že až 

dosud žil pouze v Norsku. Nemám rád lidi. Ale začal jsem chápat...že to 

vychází z mých znalostí těch, kteří mě obklopují, tedy obyvatel Norska nebo 

Norů...Kvůli nich jsem přijal tak dramatický závěr. (LOE 2011: 127) Připouští 

tedy možnost, že jinde na světě existuje jiný život. Aby pochopil, jaká 

společnost skutečně je, bude se muset vypravit na další cestu. Stačí se vydat do 

světa, stačí poznat, že v nějaké zemi žijí ti, kdož si zaslouží lásku. (PROSTOR: 

25) V jiných koutech světa možná mohou být lidé jiní. Lepší, či alespoň 

snesitelnější. Musím se setkávat s jinými lidmi. Musím se otevřít tomu, že někde 

venku může existovat inteligentní život. (LOE 2011: 127) 
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7 Dopplerova žena 
 

Klidně bych tu mohl umřít a stát se stromem. Kdybych byl sežrán myší a tu 

myš by sežral orel. Moje duše by prošla těmito zvířaty a já bych se stal orlem. 
Dívajíc se dolů z výšin. Letěl bych do města k Sigrid na návštěvu. Možná by 

poznala, že jsem to já. (GIAEVER 2014) 

 

Doppler došel do bodu, kdy měl vše, co si člověk může přát. Měl ženu a dvě 

zdravé děti, se kterými žil v krásném, velkém domě, který si společně zařídili. 

Jednoho dne si však uvědomil, že nic z toho ho nečiní šťastným, a přemýšlí, 

jestli takto bude vypadat zbytek jeho života a jestli to tak chce. Proč nechci být 

rodinný typ? Měl bych snít o postavení chaty se Sigrid. Možná nejsem stvořený 

pro rodinný život. (GIAEVER 2014) V poslední době byl moc zaměstnaný sám 

sebou, než aby si všiml, že něco s jeho vztahem k nejbližším není v pořádku. 

Cítí, že se pomalu začal vzdalovat rodině i lidem okolo sebe, ale nedokáže 

zjistit proč. Zvažuje, jestli se dokáže vyrovnat s tím, že bude žít život, který jej 

neuspokojuje. Ráj není vždy místo naplněné štěstím. Je to místo, kde se mnozí 

nudí, kde je rozšířená deprese a kde se zvyšuje počet sebevražd. V ráji lidé 

odcházejí od těch, které doopravdy milují, protože je život v nadbytku tak 

otupil, že ztratili kontakt s vlastními pocity. (ERIKSEN 2010: 172) 

 

O společném soužití a partnerském vztahu Dopplera a jeho ženy, před jeho 

nehodou v lese, se nic nedozvídáme. Vše sledujeme pouze z pohledu Dopplera, 

který si z posledních týdnů nepamatuje nic jiného, než rozhovory o volbě 

kachliček do koupelny a trávení večerů sledováním otravných dětských seriálů 

se svým synem Gregusem. Když vstoupíte do manželství, dobrovolně se 

ochuzujete o množství sexuálních zážitků, tedy kromě jiných věcí, a zavazujete 

se hledat řešení různých životních trablů společně s druhým člověkem, který na 

danou věc dost často nemá stejný názor. (ERIKSEN 2010: 61) Jejich vztah 

nebyl postaven ani na silném intimním poutě, neboť Doppler se po seznámení 

s losím mládětem Bongem svěřuje, že ani ke své ženě nikdy necítil takovou 

blízkost, přestože byli dlouhá léta milenci. V noci jsme spali ve stanu spolu...a 

když jsem se dneska vzbudil, leželi jsme a dívali se na sebe tak blízkým a 

intimním způsobem, jaký jsem nezažil snad ani s lidmi. Myslím, že jsem ho 

nezažil ani se svou ženou. Ani v začátcích našeho vztahu. (LOE 2011: 13) 

 

Dopplerova žena si nejdříve myslela, že důvodem jeho odtažitosti je ona 
sama. Myslela si, že problém je v ní, a já jsem jí to nevyvracel, z nedostatku 

lepšího vysvětlení. (LOE 2011: 26) Loe ironizuje dnešní vztahy a vzájemný 
přístup lidí. Je vždy výhodnější zvolit si tu snazší cestu. Takovou, která pro něj 
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bude znamenat, že bude vyvíjet co nejméně úsilí. Řeší problémy způsobem, 

který bude vyhovovat především jemu samotnému. (Loe) pojednává o 

manželské krizi, o tom, že ti lidé po určité době už nejsou schopni empatie 

jeden k druhému. Že hledají smysl života, který nenachází ani ve vztahu, ani ve 

své profesní kariéře. Že ztrácí vztah se svými dětmi. (BEZDÍČKOVÁ 2012) 

Autor vykresluje Dopplera jako muže, který je natolik egoistou, že odmítá 

hledat chybu v sobě. Není schopen jednat fér a raději než aby přiznal svou 

nedokonalost, přesune zodpovědnost za svoje vlastní neštěstí na manželku. Je 

přece naprosto neudržitelné si přiznat, že je něco v nepořádku s vámi 

samotnými...V každém případě tak dlouho, dokud je někdo jiný připraven vzít 

vinu na sebe. (LOE 2011: 26) Předstírání ho však také nebaví. Nechce ztrácet 

čas snažením se vyřešit něco, co jej z jeho pohledu omezuje v jeho rozletu. 

Jedná rychle a v afektu. Některé věci se totiž dají dělat výhradně pomalu, 

například být ženatý nebo vdaná, zasadit strom nebo číst dobrý román. Ze 

všech stran slyšíme, že vzrůstající počet rozvodů v naší části světa je způsoben 

změnou očekávání. Obvykle se tím míní, že lidé od manželství očekávají více 

než dřív. Stejně tak ale můžeme říct, že lidé očekávají méně a že to je ten 

problém. Dříve bylo pojítkem mezi manželi něco jiného než jen vřelé city, a 

proto bylo manželství stabilnější. (ERIKSEN 2010: 111) 

 

Jenže mezi Dopplerem a jeho ženou žádné hluboké přátelství neexistuje. 

Jinak by neměl důvod k tvrzení, že se cítí nepochopený. Možná, že ze všech 

těch lidí, kteří se kolem něj vyskytují, je právě jeho žena nejvíc odlišná. Žít s 

někým totiž nutně neznamená necítit se sám. Když se Doppler po své nehodě v 

lese vrátí domů, je rozhovor s manželkou tím rozhodujícím okamžikem, kdy si 

uvědomí, že doma ho už dále nic nedrží. A co se děje? Zatím těžko říct, 

odpověděl jsem. Ale v lese jsem chvíli ležel a přemýšlel. Fajn řekla. (LOE 

2011: 26) Jeho žena mu v těžké krizi, kterou prožíval nebyla oporou. Moje  
žena mi ovázala rány a řekla, že problém není v ní, ale ve mně. Takže tak,  
řekla. (LOE 2011: 26) Doppler proto nevnímá jako špatné to, že od ní odchází, 

neboť z její strany necítí hlubší zájem. Proto jednoho dne prostě nechá lístek se 

vzkazem na kuchyňské lince a odejde. Odpověď jeho ženy je stejně bizarní 

jako celá tato situace. Nedočkáme se z její strany jediného projevu lásky či 

smutku kvůli jeho nepřítomnosti. Zato se netají pobouřením, neboť neví, jak 

má manželův čin osvětlit ostatním lidem. Nevnímá to jako zradu milované 

osoby. Nahlíží na situaci jako na ostudu způsobenou člověkem, který se přeci 

zavázal plnit roli jejího manžela. To, že Doppler nebyl ve vztahu šťastný ji 

příliš nekonsternuje. Štěstí – to slovo je pro střízlivé a nábožensky vlažné 

protestanty příliš veliké a velikášské. (ERIKSEN 2010: 8) 

 

Ještě absurdnější je důvod jejích návštěv ve stanu. Od té doby jsem viděl 
svou ženu jen párkrát. Byla několikrát nahoře ve stanu kvůli sexu a kvůli tomu, 
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aby mě přemluvila vrátit se domů. (LOE 2011: 27) Snaží se donutit Dopplera 

konat dle její vůle. Jenomže Doppler odmítá nadále dělat, co se mu řekne. Je 

zoufalá, protože jejich přátelé se ptají a ona neví, co jim říct. Jenže pro 

Dopplera tito lidé přáteli nikdy nebyli a vůbec mu nezáleží na tom, co si o celé 

situaci, či dokonce o něm samém myslí. Lidé jsou to, na čem mu záleží ze 

všeho nejméně. Moje žena dbá na to, co si pomyslí lidi, jak sama říká. To mě 

už netrápí. Nic mě neznepokojuje míň, než to, co si myslí lidi. Lidi si můžou 

myslet, co chtějí. (LOE 2011: 27) 

 

Po tom, co Doppler od ženy odešel, postupně přemítá o jednotlivých 

aspektech, které vedly k rozpadu jejich vztahu. Odstup, který si získal, mu 

dovoluje nahlížet na problémy jinak. Je mi jasné, že moje chování je pro mou 

ženu zkouška, a snažil jsem se jí vysvětlit, že můj drobný útěk s ní nemá nic 

společného. (LOE 2011: 28) Doppler paradoxně tvrdí, že neodešel kvůli tomu, 

že by mu jeho žena vadila. Přitom je to tak ale celou dobu prezentováno. Byl 

nešťastný z manželství a z otcovství. Je však možné, že by svou ženu mohl mít 

rád. Ocitl se ale na mrtvém bodě, kdy si není jistý svými pocity. Nejraději by 

vůbec žádné neměl. (LOE 2011: 29) A ty funguješ vždycky tak dobře a já tak 

špatně, a ty komunikuješ s lidmi ráda a snadno, zatímco já nerad a s obtížemi.  
Doppler je frustrovaný dokonalostí své ženy, kterou tak ale vnímá pouze on ve 

svých vlastních představách. Porovnává se s ní a považuje se za méně 

schopného. Jedním z aspektů jeho odchodu by tedy mohlo být také to, že 

Doppler neunesl tíhu svého vlastního selhání na pozici manžela i rodiče. 

Domnívá se, že jeho žena vždy všechno uměla lépe a v jejím světle se potom 

jevil jako ten méněcenný. Mé ženě méně píle také prospěje. Když budu dlouho 

pryč, bude vyčerpaná a určitě začne dělat chyby. Pravděpodobně bude 

unavená a vzteklá a bude se k dětem chovat nepřiměřeně, méně se vyspí. (LOE 

2011: 33) 

 

Doppler se beze své ženy cítí lépe a na jakoukoli zmínku o tom, že by s ní 

měl komunikovat reaguje vyloženě negativně. Přijdu s ním ke stanu, říká moje 

žena. Tak se připrav na to, že ti hrdlem proletí šíp, říkám. (LOE 2011: 73) Je 

mu dobře, protože není denně konfrontován se svými chybami, kterých si je 

sám dobře vědom. Erlend Loe se netají tím, že úlohou žen v jeho příbězích je 

odrážet to, jaký je muž, s kterým žijí. Jako v mém prvním románu, v němž je 

žena jen zrcadlem, které ukazuje mužské vlastnosti. (HORÁČKOVÁ 2010) 

Chová se tedy Dopplerova žena takto, přinejmenším sporně, protože je 

zrcadlem chování jeho samého? Málokdy se čtenáři podaří rozklíčovat pravou 

podstatu ženské postavy v Loeho díle. Román Doppler není výjimkou. Autor ve 

svých knihách popisuje takřka výhradně mužský svět. (GREGOR 2008)  
Dostat se pod kůži „jeho“ ženám a zjistit, po čem skutečně touží ony samotné, 
zdá se není možné. Na otázku, kterou jednu osobu by si Erlend Loe vzal s 
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sebou do lesa on sám odpovídá: „pravděpodobně svého bratra“. (INDIGO 

2012) Přitom je všeobecně známo, že Erlend Loe je ženatý a má několik dětí. 

To hlavní hrdina populárního norského snímku „Mot naturen“, který prožívá 

stejnou životní etapu jako Andreas, na svou ženu nenahlíží jako na nástroj 

nepochopení. Do přírody neodešel proto, aby se jí vzdálil, nýbrž proto, aby se 

mu podařilo znovu pocítit kouzlo, které mezi nimi bylo. Měl jsem ji obejmout 

než jsem odešel. Neobjal jsem ji ani když jsem přišel domů. (GIAEVER 2014) 

 

V severských příbězích se často setkáváme s obrazem manželství, které budí 

dojem, jako by si oba aktéři vůbec nerozuměli. Nebudu přehánět, když řeknu, 

že moje žena považuje to, že teď bydlím nahoře v lese, za zvláštní. Zdá se, že 

tomu moc nerozumí. (LOE 2011: 27) Vztah Dopplera s jeho ženou působí jako 

vztah dvou lidí, kteří pod tíhou nenaplnění představ o tom, jaké jejich 

manželství mělo být, žijí spíše vedle sebe, než spolu. Příslušníci globální 

střední třídy nejsou zvyklí se těšit na věci, které snad nastanou za pět či deset 

let, nebo přijmout jako fakt, že partnerské soužití je zrovna v komplikované fázi 

a možná to bude jiné, až děti vyrostou. (ERIKSEN 2010: 111) Na Dopplerovu  
ženu však nutně nemusí být nahlíženo jako na neschopnou porozumět svému 

manželovi. Je tak silně uzavřen sám do sebe, že své ženě téměř nedal možnost 

ani příležitost. Z jeho pohledu je tak tou, která mu ze všech lidí v jeho okolí 

rozumí vůbec nejméně. Doppler nemá k ženám ve svém okolí žádné zvláštní 

ohledy: neobměkčí ho prosby manželky čekající další dítě, aby se vrátil domů, 

a ve vztahu ke své dospívající dceři posedlé kultem kolem Pána prstenů nešetří 

sarkasmem. (GREGOR 2008) Loe poukazuje na to, jak velkým problémem je 

samotná komunikace pro většinu Seveřanů. Jak ve vztahu mezi partnery, tak 

mezi lidmi obecně. Muž, hrdina, řeší svou nespokojenost nikoli komunikací, 

nýbrž zdánlivě jednodušším způsobem – útěkem. Vše, co prožívá, prožívá sám. 

Celým tímto procesem prošel bez své ženy, bez svých přátel, bez své rodiny. 

Proto, že nedokázal o svých pocitech s nikým z nich mluvit. 

 

Dopplerův útěk se ze všeho nejvíce jeví jako útěkem právě od ženy a od 

rodičovství. Únik ze zoufale nudné všednodennosti. (SVENDSEN 2011: 82) Je 

to pravděpodobně také strach ze zodpovědnosti, který Dopplera dohnal k tak 

krajnímu řešení. Utíká sám před sebou, před tím, kým by se mohl stát. Před 

závazkem a spořádaností, které s sebou trvalý vztah přináší a jichž se bojí. 

Erlend Loe sám prohlásil: „I wrote it at the time I had kids myself. I just had 

them and I probably felt the need more than before to escape from time to time 

and go out into the forest.“ (INDIGO 2012) Doppler není připraven vzdát se 

své svobody a hodlá putovat dále. Rodina mu nechybí a upíná se pouze k 

myšlence, že samota vyřeší všechny jeho problémy. Není to ale jen krize 

mužství, ve všeobecném narcismu a infantilismu, živeném kultem věčného 

mládí, věčné svobody a neomezeného „užívání si“, dnes jako by lidé obecně, 
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muži i ženy, nebyli schopni normálního vztahu. Virtuální svět nabízí spoustu 

pohodlných náhražek a realita umožňuje instantní romance bez závazků, 
následků a jakékoli zátěže. Klasický partnerský vztah totiž vyžaduje námahu a 

oběť, obtížnou cestu od Já k Ty, kterou se nemálo lidí dnes již zdráhá vykonat, 
vždyť narcistního uspokojení lze dosíci i bez toho. (PROSTOR: 260) 

 

Dnešní společnost lidi naučila bát se „odevzdat“ druhému člověku. Dnes 

může být každý člověk nezávislý a z praktického hlediska již nedává smysl 

zavázat se k věrnosti a věnovat čas rozvíjení něčeho, co má hodnotu v 

dlouhodobém výhledu. V naší společnosti všeobecně máme příliš mnoho 

rychlého času a příliš málo času pomalého a že to souvisí s informační 

společností a novým kapitalismem, kde se očekává, že každý bude neustále 

vysoce produktivní a mladicky nadšený. (ERIKSEN 2010: 109) V dnešním 

rychlém světě již lidé nevidí smysl setrvávat ve svazcích, které v tu chvíli 

nefungují dokonale. Dělání kompromisů dnes znamená ztrátu vzácného času, 

který může jedinec věnovat něčemu progresivnějšímu. Důraz na jedinečnost 

člověka způsobuje neschopnost přizpůsobovat se nastalým situacím. Je to 

náročnější a zabere to více času než útěk od nich. Trvání a kontinuita jsou 

poraženy, zvítězí spontaneita a inovace. (ERIKSEN 2009: 130) Nátlak na to, 

aby byl každý jedinec individuální jej činí nejistým. Nedostatek sebedůvěry 

nedovoluje zavázat se k věrnosti druhému člověku. Lidé si jednoduše nejsou 

jistí, zda jsou schopni ve světě, který dennodenně nabízí neomezené množství 

možností, svým závazkům dostát. Těkání po moři otevřených možností ve 

strachu z nějakého definitivního, závazného, dospělého rozhodnutí.  
(PROSTOR: 260) Doppler si ze strachu z nudného života, který ho čeká, raději 
zvolil nezávislost a to i přesto, že žena, kterou opustil, skutečně mohla být tou 
vyvolenou. Jenže odvrácenou stranou svobody je prakticky vždy ztráta bezpečí.  
(ERIKSEN 2010: 129). Takové rozhodnutí, jako to Dopplerovo, však s sebou 

většinou přináší pouze zklamání. Když si uvědomí, že možná udělal chybu, je 

už pozdě. Loe v rozhovoru pro Český rozhlas nastiňuje rozuzlení vztahu 

Dopplera a jeho ženy, ke kterému dojde v poslední části trilogie: Chtěl jsem, 

aby se z lesů kdesi ve Švédsku hlavní hrdina přesunul zpátky ke své rodině, 

která na něj skoro zapomněla. S jeho ženou žije jiný muž, takže pro našeho 

hrdinu je to dost náročná cesta. Postaví si stan na stromě poblíž svého domu, 

jeho rodina ho nevidí, ale on je sleduje měsíce. Vymýšlí plán, jak je dostat 

zpátky. (ZBOŘIL 2016) 

 

Doppler se prosbami své ženy, aby se vrátil, nenechá obměkčit a společně s 

Gregusem a Bongem se definitivně rozhodne putovat dál za poznáním sebe 
sama. Na situaci se dá nahlížet tak, že Doppler své ženě nedává šanci pochopit 

vyšší smysl, který se skrývá za jeho životní poutí. Vždy rozhodoval za ně oba a 

ona jeho rozhodnutí respektovala. Existují jiné životy než ten život, který jsme 
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žili po mnoho let. Existuje i něco jiného než Smart Club, dětské narozeninové 

oslavy, večeře s takzvanými přáteli a ta odporná norská pohoda. (LOE 2011: 

123) Jeho žena se však s Dopplerovou filozofií míjí. Věří, že náplní jejího 

života je bydlet v jejich domě, který miluje, a ve kterém se ráda setkává se 

všemi těmi přáteli, které Doppler nemůže vystát. A když se s ní teď Doppler 

loučí, v den nejvýznamnějšího norského státního svátku, u nemocniční postele 

v porodnici, kde právě porodila jejich třetí dítě - Já se teď budu toulat trochu 

toulat světem...Vydáváme se na cestu...Jsme svým způsobem povoláni. Venku se 

dějí věci a nás je tam třeba. (LOE 2011: 125) - ona myslí na to že by chtěla mít 

ještě další děti, a že to právě narozené by ráda pojmenovala Bjørnstjerne po 

nejslavnějším norském národním buditeli Bjørnstjernu Bjørnsonovi. Doppler si 

uvědomuje, že pro jeho ženu neexistuje záchrana. Každý žijí v jiné světě. Píle 

mé ženy nezná hranic. Je odporné, že bychom měli naplnit toho malinkého 

chlapečka takovým množstvím norskosti už v první den jeho života (LOE 2011:  
125) Svého novorozeného syna však láskyplně chová v náručí a vkládá v něj 

novou naději. Můžeš se klidně tvářit, jako že posloucháš, co ti tvoje matka říká, 
ale dělej opak. Když budeš vždycky dělat opak, bude se ti dařit dobře. Slib mi 

to. Dělej si co chceš ale střež se píle. (LOE 2011: 124) 

 

Dělejte si, co chcete, říká moje žena...Jestliže je člověk povolán, je povolán. 
Natolik tomu rozumím. (LOE 2011: 126) Dopplerova žena se zachovala 
nanejvýš tolerantně a nejenže Dopplerovo rozhodnutí odejít jako vždy 
respektovala, ale nakonec je i pochopila. Proto se dokázala vyrovnat i s tím, že 
od ní odešel poprvé. Ona je však se svým životem spokojená. Její místo je tady. 
Ona povolána není, přijala však myšlenku, že její muž ano. Norský básník Tor 
Jonsson napsal: „Nærast er du når du er borte“, „Jsi mi nejblíž, když jsi ode 

mě daleko“.
5
 Možná, že díky tomu, že se Doppler své ženě vzdálil, se mu 

skutečně podařilo dosáhnout toho, že se vzájemně jeden druhému přiblížili. 
Ona pochopila, kdo její muž je a po čem v životě touží, a dala mu prostor své 
sny uskutečnit. Zprostila ho závazku a nechala ho jít dál. A já, jak se dostáváme 
stále hlouběji do lesa, volněji dýchám. Tady nejsou žádné kroje a státní svátek. 
Je tu jen les. (LOE 2011: 126) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
 http://www.torjonsson.no/tekster 
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8 Dopplerovy děti 
 

Doppler si díky smrti svého otce uvědomí, jak krátký může život ve 

skutečnosti být. Ale porod a smrt. To je odporný koloběh. (LOE 2011: 29) Ve 

svém věku již dosáhl všech cílů, které si jako mladý vytyčil a zjišťuje, že příliš 

nového ho již nečeká. V každodenním životě si uchováváme schopnost zvládat 

svoje bezprostřední úkoly. Ráno vstaneme, vypravíme děti do školy, věnujeme 

se práci, absolvujeme všechny dohodnuté schůzky a setkáváme se s přáteli. 

Zároveň však část naší duše ví, že jsou před námi bezprecedentní změny.  
(PROSTOR: 148) Pomalu mu dochází, že poslední léta pouze žil, aniž by 

dokázal věci naplno prožívat. Věčné starosti s večeří a dětmi a víkendovými 

výlety na chalupy a v létě do pronajatých domů v cizině. A já jsem se toho 

samozřejmě vždycky účastnil, a tak jsem se nechutným způsobem stal 

přirozenou součástí toho všeho. (LOE 2011: 28) Když teď o všem přemítá, 

uvědomuje si, že plnil roli otce, není však schopen si vybavit jedinou 

vzpomínku na svého syna či dceru, která by v něm vyvolávala radost. Jeho 

dcera si žije vlastním nezávislým životem. Miluje Tolkiena a volný čas tráví 

psaním esejí o Pánovi prstenů. Doppler se netají tím, že má ve své hlavě pro 

svou dceru vytvořenou speciální složku pojmenovanou “iracionální jevy”. Jeho 

malý syn Gregus si zase krátí čas sledováním hloupých dětských seriálů. 

Jediné, co ví Doppler jistě je to, že se cítí lépe, když je jeho syn zrovna ve 

školce. A teletubbies ať se usmaží v pekle, kurva. (LOE 2011: 77) 

 

Dopplera jeho život k smrti nudí. Vidí, že doteď vše dělal jen proto, že se to 
od něj jako od rodiče a manžela očekávalo. Nechce svůj předem nalinkovaný 

život pouze odžít. Touží po vzrušení. Co může existencí otřást víc než nuda?  
(SVENDSEN 2011: 13) Do čeho všeho se lidé nepustí jen z nudy! Z nudy 

studují, z nudy se modlí, z nudy se zamilovávají, vstupují do sňatku, množí se a 

nakonec nudou i umírají. (SVENDSEN 2011: 26) Andreasův příběh je možno 

číst jako deník, jako osobní zpověď nešťastného životem unaveného muže 

středního věku, který už v životě prostě jen chce mít trochu klidu. Už nechce 

být milý a spořádaný, protože to je to jediné, co dosud dělal. Rozhodne se být 

sobcem a po dlouhých letech strávených s rodinou, se zase věnovat jen a jen 

sobě. Logika rodinného života obsahuje něco nepřípadného, problematického. 

Právě rodinný život vyžaduje takový čas, kterého už nemáme nazbyt.  
(ERIKSEN 2009: 130) Doppler se cítí neschopen býti pro své děti dobrým 

otcem, protože ho jednoduše péče o ně nenaplňuje. Problémem pro Dopplera 

možná není samotný fakt, že je otcem, ale vědomí, že je nucen vychovávat děti 
ve společnosti, kterou bytostně opovrhuje. Tomu nasvědčuje také jeho pozdější 

usilovná snaha o „záchranu“ syna před tímto světem. Zvolil jsem si les místo 
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Smart Clubu a všech ostatních absurdních míst, kam musí člověk jezdit, když 
má rodinu a bydlí v norském hlavním městě. (LOE 2011: 52) 

 

Odchod Dopplera od rodiny, od svých dětí, které tak nadále budou vyrůstat 

bez svého otce, může mít pro ně nedozírné následky. Loe sice celou kauzu 

podává humorně, ale ve skutečnosti jde o satiru na jedno z nejzávažnějších 

témat současnosti. Tolik dětí v Norsku dnes vyrůstá bez svých rodičů. Doppler 

vyrůstal bez svého otce a svým konáním se tak pouze stává pokračovatelem 

naznačeného trendu. Doppler je nejen sobcem, který upřednostnil sám sebe 

před dobrem svých dětí, ale také pokrytcem, který koná stejně jako lidé ve 

společnosti, kterou kritizuje, a ze které se rozhodl odejít. Syna Greguse si 

nakonec bere na cesty s sebou. Do svého lesního útočiště nakonec vezme  
čtyřletého syna Greguse, který je podle jeho přesvědčení dostatečně malý na to, 

aby se zbavil největší nemoci civilizace, kterou je píle. Ta je pro něj 

synonymem jakýchkoli ambicí profesních i životních (GREGOR 2008), ale 

svou pubertální dceru zanechává bez možnosti vyrůstat v úplné rodině. Navíc 

se netají tím, co si o ní myslí - je pilná a příliš cílevědomá a přesně zapadá do 

prostředí moderní ambicemi přeplněné společnosti. 

 

Loe vysvětluje, proč se rozhodl ve své knize tomuto tématu dát tak velký 

prostor. Myslím, že lidi byli vždycky ambiciózní – odvíjelo se to od společenské 

třídy a očekávání rodičů. Dnes mi ale připadá, že mladí lidé v severní Evropě, 

kde to znám nejlépe, jsou na sebe opravdu přísní. Musí mít ta nejlepší těla, 

musí být opravdu chytří a využít všechny příležitosti. Vidím to na svém 

nejstarším synovi a jeho spolužácích. Všichni se opravdu snaží a někteří jsou 

ve stresu už v mladých letech. Když já byl v tomhle věku, nepřemýšlel jsem, 

nehleděl tolik dopředu. Nevím, jestli ten tlak přichází ze strany generace 

rodičů, nebo jestli je to pevně usazené v genetickém systému dnešní 

společnosti. Já býval celkem chytrý, vždycky jsem byl dobrý ve škole, aniž bych 

něco plánoval nebo měl ambice. (ZBOŘIL 2016) 

 

Jako nejpilnější ze všech zřejmě Doppler vnímá právě svoji dceru Noru, 

která pilnost dotáhla tak daleko, že se odmítá večer bavit se spolužáky, protože 

se chce věnovat práci na eseji o Tolkienově Pánovi prstenů. Víkend chce využít 

k tomu aby ho vypilovala. Z její píle se mi obrací žaludek. (LOE 2011: 53) To 

je pro Dopplera nepochopitelné, snaží se ji přemluvit, aby uspořádala domácí 

večírek, když její matka není doma. Když se pak místo své ženy vydá na 

rodičovské setkání, vyvolá rozruch svým proslovem o tom, že by jeho dcera na 

školním výletě měla mít možnost se opít a bavit se. Dopřejte těm dětem, aby se 

trochu uvolnily. Nechte je opít se do bezvědomí...Tím, že je takhle chráníme, 

prokazujeme jim medvědí službu. (LOE 2011: 55) Snaží se dceři jít alespoň 

trochu příkladem, ukázat jí, že se dá žít i jinak. Dokonce jí nabízí, že ji vezme s 
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sebou ke stanu, ale to ona samozřejmě odmítá. V otcově počínání nevidí žádnou 

logiku a nechápe nic z toho, co dělá. Totéž však pociťuje ve vztahu k ní Doppler. 

V jejích zájmech nevidí smysl a příliš se o to ani nesnaží. V mých očích byla tak 

neproniknutelná, že jsem byl v každém okamžiku připravený na všechno...Vezměte 

si to nejvíce iracionální, co si dokážete představit, vynásobte to nejvyšším číslem, 

jaké vás napadne, a moje dcera je těsně vedle, řekl bych.  
(LOE 2011: 24) Jako otec nebral svoji pubertální dceru vážně a její zájmy už 

vůbec ne. Připadalo mu, že by se radši mohla věnovat něčemu 
„normálnějšímu“. Méně pilnému. (Rodičovská) schůzka je zorganizována 

znepokojivě pilně...Sedím na Nořině místě v první lavici u okna...Tuším totiž, že 
Nora si myslí, že je skvělé tu sedět a být nejpilnější. (LOE 2011: 54) 

 

Doppler ji vždy vnímal jako absolutně nesrozumitelnou, nepochopitelnou. 

Myslel si, že je ponořená do svého absurdního světa knih a filmů. Považoval to 

za přílišné úsilí a píli. Avšak jeho dcera byla jediná, která skutečně dokázala 

pochopit jeho podstatu. Dokázala proniknout do jeho nitra. Ačkoli v románu 

není její postava podávána jako příliš významná, její role v otcově životě je 

nepopiratelná. Když se před Dopplerovým odchodem setkali naposledy, po 

zhlédnutí jejího oblíbeného filmu v kině, jako jediná dokázala pojmenovat to, 

co Doppler již tak dlouhou dobu pociťoval. Právě ona dokázala vnímat, co se s 

ním děje. Viděli jsme vyprávění o dobru a zlu...Necítíš v srdci nic?...Co chceš, 

abych řekl?... Šokovalo ji, že jsem byl tak cynický a tak nedotčený. (LOE 2011:  
25) Stejně jako se Doppler příliš nesnaží proniknout do jejího světa, ani jeho 
dcera neusiluje o jeho „záchranu“. Navzájem jsou vůči sobě vesměs neteční.  
Moje dcera dál chodila na Pána prstenů a dala mi jasně najevo, že v tomhle 

ohledu nechce ode mě slyšet žádné další sarkasmy. (LOE 2011: 27) Nikdy se jí 
však nestal úplně lhostejným. Chtěla, abych měl povědomí o tom, že mám 

elfské jméno. (LOE 2011: 72) Nikdy nevzdala naději, že by se jednoho dne 
mohl začlenit do jejího života. I když se Nora celou dobu vyjadřuje, jako by jí 

na otci nezáleželo, jako dospívající dívka ho ve svém životě potřebuje. 

 

Když se jednoho dne Dopplerova těhotná žena - a já budu zase otcem. Děs a 

hrůza. To znamená ještě další roky s cynicky složenými dětskými písničkami od 

rána do večera. (LOE 2011: 29) - rozhodne odjet během jeho pobytu v lese na 

víkend do Říma, je Doppler nucen postarat se o jejich syna Greguse. A jelikož 

není schopen pobývat dlouhodobě v jejich domě, rozhodne se vzít si ho s sebou do 

stanu za Bongem. Setkání s ním jej však naplňuje strachem a pochybnostmi.  
Co mu řeknu? Jak mu vysvětlím, že poslední půl rok jsem bydlel jen tři 
kilometry od něj, ale nikdy jsem za ním nepřišel? Dal jsem přednost lesu.  
(LOE 2011: 52) Možná že je Doppler lhostejný k tomu, co si myslí druzí lidé, 
což dokazuje svými projevy vůči nim, rozhodně mu však záleží na tom, co si 
myslí jeho syn. Doppler se strachuje, že ho Gregus bude odmítat, a že bude 
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jeho odchod brát jako zradu. Ale on to nepochopí...nepochopí vůbec nic a mně, 

jak tam tak stojím před brankou mateřské školky, je jasné, že mám problém s 

vysvětlováním. (LOE 2011: 53) Doppler si uvědomuje, že jako rodič ve své roli 

selhal. Tedy pokud je na situaci nahlíženo z pohledu společnosti, v rámci které 

panují jistá morální pravidla. Odejít od rodiny není správné a Doppler to ví. 

Zvolil jsem si být v lese s tichem a s losy místo toho, abych byl doma s ním a s 

jeho sestrou a maminkou. (LOE 2011: 52) Svedl souboj mezi dodržením 

závazků a mezi touhou odejít, kterou tak silně pociťoval. Upřednostnil sebe a 

přitom si nikdy neuvědomil, že jeho syn vůbec závazkem být nemusí, že by se 

naopak mohl stát jeho přítelem. 

 

Doppler v sobě pořád chová náklonnost ke svému synovi. Možná že v jeho 
výchově selhal, ale jeho city k němu jsou čisté a vřelé. Já chvíli sedím a dívám 

se na něj ve světle plamenů a s radostí myslím na to, že ho mám každopádně 

rád. Mám rád svého syna a dokážu snést jeho společnost. (LOE 2011: 65)  
Andreas o sobě za pobytu s malým synem zjišťuje, že není špatným otcem, tak 

jak si to vždy o sobě myslel. Myslím si, že navzdory dlouhé pauze to jako otec 

docela dobře zvládám. Myslím si to. (LOE 2011: 72) Je pouze jiným otcem, 

než většina ostatních. Přesto však zatím netouží po tom, aby s ním Gregus 

nadále bydlel ve stanu, protože les je zatím pořád jen jeho místo a on věří, že 

samota zodpoví jeho otázky. Přitom si vůbec neuvědomuje, že mu s Gregusem 

bylo dobře a že se mu podařilo spojit se s ním konečně jako otec a syn. Doppler 

však k sobě nechce syna přichýlit, dokud si nebude jistý, že je vyrovnaný sám 

se sebou. Když je vzhůru, je nám spolu navzdory všemu moc dobře. Mluvíme o 

spoustě věcí a on vůbec není mimo. (LOE 2011: 106)  
Doppler zjišťuje, že jeho syn vůbec není takový, za jakého jej považoval. 
Pouze nikdy nedostal příležitost rozvíjet se jiným způsobem, než ke kterému 

ho vedla jeho matka. Až sem to došlo. Všude jsou cyklistické přilby a 

preventivní opatření. (LOE 2011: 55) Loe ironizuje výchovu dnešních dětí. 
Přílišnou starostlivostí rodiče ze svých dětí vychovávají neschopné 

nesamostatné jedince. 

 

Cesta domů a společný pobyt s Gregusem mi narušily dobrý rytmus, který 

jsem si vytvořil. (LOE 2011: 73) A nebo je možné, že Dopplerovi syn chybí? 

Necítí se zvláště protože opět odešel z domu od ženy a dětí? Nezvažuje část 

jeho bytosti, že by možná chtěl být s nimi? Teď je tu zase nerovnováha. (LOE 

2011: 73) Doppler mluví o lese, ale ve skutečnosti popisuje svou vnitřní 

nerovnováhu. Na syna si zvykl. Od rodiny odešel už podruhé, a cítí se proto 

zvláště. S Gregusem mu bylo dobře a teď uvnitř cítí prázdnotu. Částečně ho 

postrádá a zvažuje, jestli by raději neměl být s rodinou. Když si s ním a s 

Bongem ve stanu hrál dětské hry, cítil se šťastný. Vlastně je to druh určité 

dětské meditace – kontrast k životům, v nichž se stále musíme někam vyvíjet, 
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být lepší a lepší. Samozřejmě je dobré se zlepšovat, ale zároveň to vytváří 
hodně stresu a vypětí. Není špatné si říct: žiju, je to krásné, relaxuju, nikam se 
neženu. (HORÁČKOVÁ 2010) 

 

Vlastně bych si ho měl nechat tady nahoře, protože dole s matkou a se 

sestrou a s ostatními lidmi se bezděčně vydá na cestu píle. Potřebuje mou 
protiváhu. Bolestně ji potřebuje. Na tohle hodně myslívám...Potřeba být sám je 

značná, ale starost o Greguse mě také tíží. Nedokážu dojít k značné odpovědi.  
(LOE 2011: 106) Na nic na světě neexistuje jednoznačná odpověď. Tím, že si 

Doppler vezme Greguse k sobě učiní dobrý krok, protože jeho syn nebude 

vyrůstat bez něj. Zároveň ho však takovým krokem odvede od jeho matky a 

sobě naruší svůj režim. Doppler jde z extrému do extrému. Není schopen žít, 

byť alternativně, jako součást společnosti. Šťastný je jedině, pokud je z ní 

úplně vyčleněn. Nakonec, když si Greguse vezme k sobě, odtrhne ho od 

jakýchkoli předchozích vazeb se světem, ve kterém až doteď žil. Stejně jako to 

udělal se sebou, vytrhne ho ze společnosti a z „normálního“ světa, ve kterém 

pro něj bylo běžné interagovat s druhými lidmi a vypořádávat se s běžnými 

nástrahami, které takový život přináší. Doppler ho začne vychovávat, nebo 

spíše řečeno nevychovávat, dle svých představ v prostředí, které považuje za 

vhodné. Jistě, Gregus se rozhodl sám. Nakolik je však malé dítě schopné 

rozhodnout o své budoucnosti? Gregus chce být za každou cenu v lese s  
Bongem a se mnou, a tak je teď tady a má se báječně. Nikdy se neměl líp.  
(LOE 2011: 102) Vybral si raději pobyt s otcem v lese, ale jeho rozhodnutí 

bylo ovlivněno tím, že s otcem v lese mohl dělat věci, které nikdy předtím v 

životě nezkusil. Střílení z luku, skotačení s Bongem. Předtím se mu dostalo od 

rodičů jen povolení k neomezenému sledování seriálů v televizi. Jeho nový 

život se mu líbí. Doppler si však neuvědomuje, že pobyt s ním vyvolá takovou 

reakci, že Gregus v dospělosti nebude schopen v jakémkoli běžném 

společenství fungovat, protože jej vychovává v samotářství a izolaci. 

Nevědomky tak utváří další generaci duševně narušených nejistých asociálních 

jedinců, kteří už navždy budou mít potřebu utíkat od všeho, co pro ně bude byť 

jen trochu nepohodlné. Zároveň se však budou trápit, protože se budou cítit 

sami a nepochopeni. Doppler nenaučil svého syna stavět se k problémům 

čelem. Naučil ho od nich utíkat. 

 

Je naprosto tím nejlepším, co jsem kdy zplodil, a když ho nedostihne píle, 

bude mít dobrý výchozí bod pro to, aby se mu dařilo. (LOE 2011: 68) Píle je 

dle Dopplera droga, na které se člověk stane závislým. Malé děti se snadno 

naučí dělat věci, o kterých vědí, že v rodičích vyvolaly pocity spokojenosti. 

Příště je zopakují v očekávání následné pochvaly. Pilně se snaží nejdříve 

uspokojit požadavky svých rodičů, později svých učitelů, a jako dospělí celé 

společnosti. Doppler se rozhodl tento nesmyslný koloběh zastavit. 
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Loe přiznává, že příkladem mu byla jeho vlastní životní zkušenost. Když 

jsem psal Dopplera, myslel jsem na sebe, protože jsem vždycky dělal ta 

správná rozhodnutí, vždycky sledoval, co říkali dospělí. Chtěl jsem, aby se 

mnou byli spokojení a říkali, že se mi to povedlo. Těsně předtím, než jsem 

docela dospěl, jsem si uvědomil, že se musím rozhodovat podle sebe, že nesmím 

pořád hledat uznání v očích druhých lidí. To pro mě byl důležitý objev, proto 

jsem o tom psal v Dopplerovi. (ZBOŘIL 2016) Doppler se svým konáním ze 

všech sil snaží Greguse ubránit před epidemií píle, která se dle něj světem šíří 

nezastavitelnou rychlostí. Za pomoci stohu novin...a s několika drobnými 

radami od opilého Düsseldorfa se Gregus, proboha, naučil číst. Je strašlivé, 

jak je píle zakódována v genech. Nelze ji zastavit. Najde si vlastní cestu. (LOE 

2011: 111) Doppler je znechucen tím, že i když se ze všech sil snažil ubránit 

Greguse před vlivy civilizace, nepovedlo se mu to. Autor celou Dopplerovu 

snahu o návrat k primitivnímu způsobu života ironizuje tím, že se jeho syn 

naučil číst dokonce o mnoho dříve, než ostatní děti, které žijí “dole” ve městě. 

Civilizace bude mít vždy na člověka větší vliv, než v něm, byť hluboko, 

zakořeněné instinkty lovce a sběrače. Loe také naráží na to, že pokud potomek 

nenavštěvuje školu, neznamená to, že nebude stejně vzdělaný jako ostatní děti. 

Vzdělávací systém nezaručí, že dítě bude vzdělané, pouze přispívá k tomu, že 

produkuje nové jedince, kteří jsou směřováni k další a další píli. Zapamatuj si,  
že jestli někdy začneš studovat na téhle škole, usadím se v lese za Londýnem a 

každičký den tě budu bít jako žito...Můžeš se tam snad jen tak trochu 

poflakovat. (LOE 2011: 116) Doppler se snaží syna vést jiným směrem, než 

kterým se vydá většina dnešních studentů. Ti se totiž v Norsku čím dál častěji 

hlásí na obory, o kterých jsou přesvědčeni, že jim v budoucnu přinesou hodně 

peněz, raději než aby se věnovali povolání, které by rozvíjelo jejich duševní 

stránku. Štěstí se dle jejich měřítek skrývá právě v materiálním světě. Nebo 

chodit na školu, která není tak pilná. Třeba na nějakou uměleckou. Na školu, 

která ti umožní posouvat hranice, místo abys je budoval. (LOE 2011: 116) 

 

Na základě Gregusovy potenciální přemíry píle se Doppler nakonec 

rozhodne přijmout ho za svého partnera na budoucích cestách. Vidí v něm 

velký potenciál. Pro mě je tohle poslední kapka. Je třeba ho zastavit. Jeho píli 

je třeba odříznout u kořene. Gregus nesmí dolů...Bude v lese se mnou. (LOE 

2011: 111) Chce Greguse vést ke stejnému způsobu života, o který se v lese 

sám snaží. Splynout s přírodou, řídit se jejími cykly. 

 

Inspiruje mě norský filozof Ole Ness, který řekl, že sám uprostřed přírody 

byl vždy nejvíc sám sebou. To dobře chápu. Příroda o nás nemá žádná 

očekávání. Můžete v ní být, kým chcete. Jiní lidé říkají, že naopak nemůžete 
najít sám sebe, pokud nevstupujete do vztahů s jinými lidmi. Já osobně si 

myslím, že třeba najít rovnováhu mezi samotou v přírodě a tím, že jsme 
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společenské bytosti, že potřebujeme společnost, sociální kontakty a kulturní 
život. (SLADKÝ 2015) 

 

8.1 Bongo 

 

Doppler se po předchozím vzpírání slituje nad losím mládětem, jehož matku 

zabil kvůli obživě, a které se tak ocitlo ze dne na den úplně samo. Mládě je 

opuštěné a začíná mu docházet, že svět je krutý, a nevidí žádnou budoucnost a 

smysl čehokoli. (LOE 2011: 12) Hlavní hrdina v opuštěném mláděti uvidí sám 

sebe, přijme je za své a jejich vztah se začne rozvíjet na rovině rodič – dítě. 

Stará se, aby mládě mělo co jíst, dobře prospívalo, a hlavně se snaží zvyknout 

si na přítomnost někoho dalšího. Mládě se ke mně přimyká takovým způsobem, 

na který asi nejsem připravený. Začínám vyčítat mrtvé matce, že s sebou vzala 

mládě na výlet. (LOE 2011: 12) Doppler vyčítá jeho matce, že kvůli jejímu 

počínání je teď zodpovědný za její mládě. Odstěhoval se do lesa, protože chtěl 

být sám. Utekl od své ženy a dětí, ale než si stihl užít samoty, našlo si jej další 

„dítě“, které vyžaduje jeho stoprocentní pozornost. Loe paroduje snahu jedince 

uniknout před povinnostmi rodiče. Pokud je člověk jednou rodičem, ať vědomě 

či nevědomě se mezi ním a dětmi vyvine nezničitelné pouto. Doppler se necítí 

způsobilý být rodičem. Nedokáže být svým dětem vzorem a touží být 

především nezávislý. Myslí si, že svým odchodem do lesa zachránil celou svoji 

rodinu, neboť jeho schopnost být rodičem je omezená. 

 

Postupem času se vztah Dopplera a Bonga stává silnějším. Je to určitá 

parafráze na Dopplerův vztah s jeho synem, s kterým si zpočátku vůbec 

nerozuměl a vnímal jej pouze jako malé dítě milující sledování televize. 

Nakonec se z nich však stali přátelé. A stejně tak odráží i vztah s pubertální 

dcerou, se kterou doma se musel potýkat. Tady v lese se zase učí zvládat 

situaci s Bongem. Oba se nakonec sblíží natolik, že se z nich stane nerozlučná 

dvojice. Doppler se Bongovi může svěřovat se svými problémy a zároveň se s 

ním cítí propojen, protože do jeho osudu projektuje svůj vlastní. Potácíš se ve 

vztahu ke mě mezi emočními extrémy...To se smí. Sám si musíš tyhle pocity 

prožít a stanovit hranici tam, kde by podle tebe měla být. (LOE 2011: 14)  
Doppler přistupuje k mláděti tak, jak by si přál, aby společnost přistupovala k 

němu. Chce být respektován. Hledá si svoje místo ve světě, hledá sám sebe. 

Přál by si, aby mu někdo na jeho cestě také vyjádřil podporu. Chce být ujištěn, 

že je v pořádku cítit se občas ztracen. Dopplera s Bongem sblíží také fakt, že 

oba přišli o rodiče. Já jsem mimochodem taky nedávno někoho ztratil, 

pokračoval jsem. Ztratil jsem otce. Sotva jsem ho znal. Nikdy jsem nepochopil, 

jaký byl. A teď je pryč. Takže...jsme na jedné lodi. (LOE 2011: 14) Doppler se 

celou dobu hlasitě vymezuje proti všem lidem, ale přitom každou další větou 
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vyjadřuje větší a větší touhu najít někoho, kdo by mu rozuměl. Schází mu 
přítel, a tak si ho udělá z Bonga. Je to pro Dopplera ten nejlepší možný přítel, 
protože nemluví a Doppler tak zoufale potřebuje, aby mu někdo naslouchal. 

 

Když se na závěr příběhu Doppler rozhodne putovat dále, je pro něj již 

automatické, že s sebou bere Bonga i Greguse. To že k sobě nakonec Doppler 

na cestu bere i svého syna je částečně výrazem potřeby být následován. Přijal 

jej za učedníka, kterému předá svou filozofii. Považuje se sice za vrchol rodu 

Dopplerů, ale jeho syn se stane jeho následovníkem. Jako otci se mu ve finále 

daří vyrovnat se i se svou dcerou, o které si myslel, že už mu snad nemůže být 

vzdálenější. Vezme mě slavnostně za ruku a zamumlá něco, tuším elfsky. Patrně 

je natolik pohlcená Tolkienovým světem, že ji instinktivně začínají napadat 

velké myšlenky, když se lidé vydávají na dlouhé cesty...Doufá, že nakonec 

dokážeme zahodit ten zákeřný prsten, nebo s čím to teď bojujeme. (LOE 2011: 

126) Nikdy mu ale nedošlo, nakolik byli vlastně propojeni - on jako poustevník 

ve světě fantasií, ona jako obdivovatelka Tolkiena. Jeho dcera ho nakonec 

přijme a co je důležitější, začne k němu vzhlížet a vážit si ho. Doppler se tedy 

nakonec smíří se všemi, od kterých na začátku utekl. Chystá se odejít znovu, 

ale už to není stejný odchod jako poprvé. Není to čin z afektu. Není to náhlý 

útěk bez vysvětlení. Tentokrát Doppler odchází jako vyrovnaný muž. Všechny 

účty má vyřízené. Neutíká. Ba dokonce je vyprovázen magickým zaříkáním 

své dcery, opouští je jako mudrc, který se vydává šířit své poselství do světa. 
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9 Význam lesa 
 

Jenom chci být tady a nikdy se nevrátit. (GIAEVER 2014) 

 

Román je členěn na kapitoly podle měsíců v roce, po které Doppler přebývá 
v lese. Celé dílo se tak odvíjí od přírodních cyklů. Význam přírody tedy není v 
knize naplněn pouze po duševní stránce, ale Loe jí podřizuje celý svůj příběh.  
Příroda je zařízena tak důmyslně...Je to imponující systém. (LOE 2011: 75) 

 

Život ve městě hlavního hrdinu natolik ovlivňoval, že se nedokázal zastavit 

a svoje myšlenky si utřídit. Žil v neustálém napětí. Jediný způsob jakým se 

dokázal uvolnit byly vyjížďky do lesa na jeho milovaném kole. Na jednu 

takovou se po dlouhé době soustavného stresování vydává. Doppler ale v lese 

symbolicky “sjede z cesty”, kolem zavadí o kořen stromu, spadne a silně se 

udeří do hlavy. A najednou nastane ticho. Poprvé po dlouhé době se mu podaří 

nemyslet vůbec na nic. Vtip je v tom myslet na nic...nic je napínavé, nic je sexy, 

nic je ne-trapné...Všechno je nic. (SVENDSEN 2011: 96) Jediné zvuky, které 

kolem sebe teď slyší jsou šumění stromů a zpěv ptáků. Byl pohroužen do 

netečnosti bez identity. Města a lesy a bytosti byly také bez identity. Byly to 

stíny, nesnažily se ani tahat ani popichovat. Jeho bytí chyběla osa i obrys. 

Středobod všude, periferie nikde, neprozkoumaný močál zahálčivosti.  
(SVENDSEN 2011: 20) Tam, uprostřed lesa, se Dopplerovi podaří spojit se 

znovu sám se sebou. Napojit se na přírodu. Tam dosáhl toho, o co již léta 

usiloval - mít čistou mysl. Teprve když se jeho mysl zastavila, dokázal 

relaxovat. „Kdo jednou něco cítil, už nikdy nezapomene, jak se člověk cítí, když 

něco cítí. Navždy přetrvá touha či nostalgie po osobním smyslu po tom, co 

opravdu něco znamená.“ (SVENDSEN 2011: 98) Tento pocit Dopplerovi 

nedává spát a touha zažívat jej častěji ho žene k radikálnímu kroku v podobě 

opuštění rodiny. 

 

Les je v románu podáván jako řešení. Má naprosto zásadní význam, neboť v 

lese hrdina zásadně změní vnímání a chápání svého života a sám sebe. Les 

dává a bere. A ty, kteří ho vyhledají, přetváří k obrazu svému. Já sám se teď 

stávám lesem. Les, to jsem já. (LOE 2011: 114) Svým pobytem v lese Doppler 

rezignuje na svou pozici součásti společnosti. Naopak začne sám sebe vnímat 

jako součást přírody. Budu žít...z lesa. A až odejdu, může les žít ze mě. Tak zní 

dohoda. (LOE 2011: 114) Loe se rozhoduje pro život v lese, protože je pro něj 

místem, kde může být svobodný. V lese není nucen potkávat se s jinými lidmi. 

Les přijímá jako úkryt. Doppler cítí, že je jediným, kdo tento objev učinil, a že 

nikdo z lidí, se kterými předtím žil jej nemůže pochopit. Bydlím v lese, protože 

musím být v lese, a to ty nejspíš nikdy nepochopíš, protože jsi nikdy necítila, 
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že bys měla bydlet v lese. (LOE 2011: 29) Doppler je přesvědčen, že klidný, 

přátelský les je jediné možné místo, kde by se mu mohlo podařit dojít smíření. 

Ve městě se cítí nešťastný a les je největším kontrastem města. Proto právě tam 

odchází hledat svou identitu. Vlastní identita je nerozlučně spjata s identitou 

okolí. (SVENDSEN 2011: 134) Město je zahlceno lidmi, kteří ovládli celý jeho 

prostor. Vše ve městě je podřízeno lidem. Les je oproti tomu alespoň prozatím 

„nezotročené“, svobodné území žijící si svým vlastním životem. Doppler 

vnímá les jako symboliku něčeho neuchopitelného. Něčeho, co člověk 

nedokáže pojmout, obsadit nebo vlastnit. Les je svým vlastním pánem, přesto 

se v něm však Doppler cítí bezpečněji, než ve svém vlastním domě. Les je milý 

a přátelský...les je předvídatelný a méně matoucí než téměř všechna ostatní 

místa...lze beze všeho vložit svůj život do rukou lesa. Protože les naslouchá a 

rozumí. Neničí, ale obnovuje a nechává věci růst. Les chápe všechno a pojímá 

všechno. (LOE 2011: 56) 

 

Důležitým faktorem určujícím význam lesa, nejen v románu Doppler, ale 
celkově v severské literatuře, je pochopení vztahu Skandinávců k přírodě.  
"Maybe it’s how it gives you a sense of freedom, while using your physical 

strengths? You get in touch with this ancient instinct, something inside us that 

gets lost in the city life" - web visit norway. (VISIT NORWAY 2017) Naprostá 

většina seveřanů se z rekreačních důvodů pravidelně vydává do přírody. Pokud 

nemohou na delší, například víkendovou výpravu, chodí i obyvatelé větších 

měst, alespoň krátce, do nejbližšího kousku přírody v okolí jejich bydliště. V 

Norštině dokonce existuje slovo “friluftsliv”, které vyjadřuje život na čerstvém 

vzduchu, tedy jejich největší zálibu. Kde jinde by se měly odehrávat příběhy 

hrdinů, kteří se snaží najít sami sebe, než v přírodě, kam dennodenně Sevěřané 

před starostmi všedního dne utíkají. Norové, kteří jsou v podstatě pragmatičtí a 

praktičtí lidé, obecně získávají své náboženské prožitky v přírodě; tam se 

konečně dostanou do kontaktu sami se sebou a možná i s něčím jiným, 

nepopsatelným, božským. (ERIKSEN 2010: 19) 

 

Norové nacházejí velkou zálibu v pobytu v chatách. Jezdí tam odpočívat a 

uniknout před rychlým životem ve městě. Chaty jsou chrámy pomalosti. 
(ERIKSEN 2009: 151) Jsou místem, kde se jim daří uprchnout před 

pracovními povinnostmi. Mnozí se...brání tomu, aby měli na chatě televizi, 

telefon, internet a tak dále. Někteří Norové nestojí na chatě ani o elektřinu.  
(ERIKSEN 2009: 151) Na chaty jezdí Norové jak se svými rodinami, tak 

například se svými kolegy. Většina firem v Norsku vlastní chaty, které svým 
zaměstnancům propůjčují. V zemi je také zaveden systém jakýchsi veřejných 

chat, ve kterých můžou Norové během svých výprav do přírody přespat. Klíče 
od nich se uchovávají v obchodě v nejbližším městě. 
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Nabízí se tedy otázka proč se v Loeho románu žádná chata neobjevuje. 

Pokud by byl Doppler Norem v pravém slova smyslu, jistě by právě takové 

chaty pro svůj pobyt v přírodě využil. Rees míní, že Loe se záměrně zobrazení 

chaty vyhýbá, neboť se snaží vymezit proti pokřivení původního významu 

tohoto symbolu. V dnešní době se totiž stává nástrojem bohatství jednotlivce, 

spíše než místem klidu a souznění s přírodou. In my reading the novel 

comments ironically upon virtually the entire cabin tradition; the fact that the 

protagonist does not retreat to a cabin in the mountains, but rather to a tent in 

the forest around Oslo...seems to suggest definitevely that the cabin as a 

vultural phenomenon has exhausted its potential...and that it...has become 

merely a fetish object more specifically a commodity fetish. (REES 2014: 175) 

 

Doppler je člověkem, který se netají svým odporem ke všem projevům 

“norství” a zřejmě právě proto se rozhodne ke svému protestu a namísto 

pohodlnému pobytu v chatě si raději postaví prostý stan. Odešel z města, aby 

se vyhnul luxusu. Chata by však luxus a pohodlí znamenala. On se chce 

přiblížit co nejvíce primitivnímu způsobu života. Doopler needs to be 

understood in relation to recent media attention regarding cabins in 

contemporary Norwegian society...as well as the rapidly expanding market for 

cabins among the general population...It may be that the intensity of 

marketing, competition, and status regarding cabins in Norwegian public 

discourse makes them as much a part of the modernity that Doppler seeks to 

escape as his work, his family, and urban life itself. (REES 2014: 176) 

 

Doppler vnímá objekt chaty jako další symbol toho, co je s dnešní 

společností v nepořádku. Již v úvodní pasáži popisuje svoje strasti jako otce, 

který byl nucen jezdit na výlety s rodinou a takzvanými přáteli. V zimě na 

chatu v přírodě a v létě do pronajatých domů v zahraničí. The cabin belongs to 

the same category as so many other high status possessions that Andreas 

rejects in the novel; they are outward signs of all that is wrong with 

contemporary society. The cabin is thus no longer a viable retreat, but instead 

is merely an extension of the society, from which Andreas seeks to escape.  
(REES 2014: 176) Dle Rees se Doppler pobytu v chatě vyhýbá, protože je 

chata v dnešní době jedním ze symbolů toho, co je na norské společnosti 

špatně. Svým způsobem života v lese snaží vyjádřit svůj negativní postoj vůči 

konzumní společnosti přeplněné moderními technologiemi. Svým počinem se 

snaží navrátit k životu předků. Potravu získává sběrem lesních plodů a 

především se mu podaří hned v prvním měsíci po příchodu do lesa skolit losí 

samici, jejíž maso mu vystačí na celou zimu. Loe však snahu žít jako původní 

obyvatelé ironizuje Dopplerovou nepřekonatelnou potřebou pít pravidelně litry 

fabrikovaného odtučněného mléka, bez něhož není jeho tělo schopno fungovat.  
Návrat hrdiny k pradávným instinktům lovce a sběrače ironizuje autor tím, že 
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mu propůjčuje závislost na nízkotučném mléce a čokoládě. (GREGOR 2008) 

Loe's character is diametrically opposed to idealized ostesibly “mythic” 

figures. (REES 2014: 175) Dopplera chápeme jako kritika moderního světa, 

který nevěří v jakoukoli možnost nápravy. Andreas is a disaffected, self-

pitying, and over-privileged consumer. Loe's protagonist is completely 

implicated in the same late modern Western society that he wants to criticize, 

and he knows it. (REES 2014: 175) Je však stejně zapleten do postmoderní 

společnosti, jako všichni, které kritizuje, a je si toho vědom. Jako jediné možné 

východisko z tohoto začarovaného kruhu tak Doppler vidí v odchodu současné 

generace a nástupu nové, čisté a nezkažené. 

 

Svůj volný čas Doppler tráví například tak, že Sedávám u ohně a vyřezávám 
objekty, které bych mohl před padesáti nebo sty lety prodávat v létě ve městě na 
trhu, ale které se dnes dají koupit za pár korun v Ikeji. (LOE 2011: 69)  
Doppler se navrací k tradičním činnostem. Vyjadřuje lítost nad masovou 

produkcí, která nabízí uniformní produkty, které nemají velkou hodnotu ani 

kvalitu. Lidé jsou stejní a všichni kupují ty stejné věci. Doppler by si přál, aby 

dokázali projevit více kreativity. Doppler se také rád přirovnává k americkým 

indiánům. Nechá se jejich tradicemi inspirovat především, když přemýšlí 

jakým způsobem vyjádřit úctu svému mrtvému otci. Po jejich vzoru se 

rozhodne postavit totem. Sympatizuje s jejich filozofií souznění s přírodou. 

Přesto však nakonec přiznává, že je pořád spíše součástí společnosti, ve které 

vyrůstal a která jej zformovala v člověka, kterým teď je. Připouští, že se mu 

zřejmě nikdy nepodaří se této podoby zbavit, pokud by po tom tedy toužil.  
Já...přece jen nejsem indián, ale člověk svojí doby. (LOE 2011: 113) Originální 
dovršení Dopplerova života jako lovce nabízí Loe v momentě, kdy si ho přijde 
jeho švagr “vyzvednout” do lesa, protože se mu v porodnici narodil malý syn.  
Doppler protestuje. Udělá se mnou krátký proces a střelí mě do nohy 
uspávacím nábojem...Je stejný jako jiné, které jsem viděl v televizi, když 
zoologové uspávali zvířata v afrických stepích nebo vlky. (LOE 2011: 123) Z  
Dopplera se stává lovená zvěř. Kruh se uzavírá. Na začátku příběhu ulovil losí 
samici a teď byl sám uloven. 

 

Pro Dopplera byl les místem, kde mohl být sám sebou. Les se mi otevřel a 

přijal mě. Adoptoval mě. (LOE 2011: 73) Nemusel se setkávat s lidmi, nemusel 

se přetvařovat a nemusel nikomu svoje záměry vysvětlovat. Mohl se chovat 

nahodile tak, jak se mu zrovna zachtělo. V závěru příběhu se však kolem něj v 

lese pomalu začínají shromažďovat další lidé. V lese začíná být přelidněno. 

Vývoj je mírně řečeno nešťastný. (LOE 2011: 112) Loe ironizuje snahu člověka 

utéct před civilizací. Uniknout před lidmi dle něj není možné. Doppler se v lese 

již necítí dobře a viní z toho právě lidi. Problém je v tom, že jakmile lidé zaplní 

nějaký prostor, vidíte lidi, a ne prostor. (LOE 2011: 113) V tak těsné blízkosti 
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lidí nemůže Doppler volně dýchat. Začíná se cítit svázaný stejně, jako když 

dříve žil ve městě. Neočekával však, že i v lese ho lidé dostihnou. Poměry tady 

v lese už nemají takový charakter, abychom v nich mohli prospívat, řeknu. 

Potřebujeme trochu vzduchu k dýchání a prostor pro velké myšlenky. (LOE 

2011: 121) Cítí, že lidé, jako kdykoli předtím, dokázali zaplnit jeho osobní 

prostor. Les, ve kterém doteď žil, začíná vnímat jako „kyselý“. Zamořili jej 

lidé a Doppler ještě stále potřebuje k životu samotu. Řešení však nevidí v 

odchodu z lesa, protože les je dle něj ideální místo k životu, nýbrž v úniku do 

hlubší, zatím nezasažené části. Půjdeme z lesa do lesa. Vydáme se do středu 

tohohle lesa a možná postupně ven na druhý kraj. A do dalšího lesa...Vždycky 

jsou tu další lesy. (LOE 2011: 122) 

 

Až sníh zmizí, uteču. Pak nikdo nedokáže sledovat moje stopy. Pak budu 
volný. (LOE 2011: 122) 
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„Kam máte namířeno? Pryč odsud – to je můj cíl“ - Franz Kafka 
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10 Závěr 
 

Andreas Doppler je klasický příklad hrdiny, kterého si buď naprosto 

zamilujete, a nebo ho nedokážete vystát. Nic mezi tím není možné. I skupina 

odpůrců jej vlastně pravděpodobně svým způsobem obdivuje, nebo k němu 

jakýmsi způsobem vzhlíží. To, jak se rozhodl řešit svou životní krizi, je velice 

svérázné. Jeho tvůrce, Erlend Loe svou jedinečnou odlehčenou formou 

protkanou ironií a humorem nabízí netradiční pohled na situaci, která může 

postihnout každého z nás. I když si Erlend Loe svým specificky naivním, pro 

některé až povrchním, stylem možná cestu k vašemu srdci nenajde, vypráví 

příběh, ve kterém se většina z nás může zhlédnout. Tato práce se právě 

specifický literární styl spisovatele snažila vystihnout. 

 

Doppler se stal tak populárním, protože se ocitl v životní fázi, kterou většina 

z nás buď dobře zná, či ji sama zakusila. Čtenář si tak potvrzuje, že se svými 

myšlenkami není sám. I proto se pravděpodobně Loe stal kultovním autorem 

mladé generace. Loe nahlíží na životy lidí tady na zemi jako na nekončící 

společnou práci. Vyzývá lidi, aby si nastínili co vidí kolem sebe. Zjistili, jak 

nejlépe zařídit sami sebe a jak k tomu využít přírody. Ujasnit si, co to znamená 

být člověkem, jak to vše spolu souvisí a jaká je naše úloha na tomto světě. 

 

Pro Dopplera je odpovědí na tyto otázky pobyt v lese a útěk před lidmi a 

životem ve společnosti. Avšak podle Loea není před společností úniku. 

Dokonce postupně Dopplerovi les zaplňuje lidmi a nutí jej s nimi interagovat. I 

když Doppler začíná vnímat les jako zamořený, nevidí řešení v odchodu z lesa. 

Les podává Loe jako ideální místo pro život svého hrdiny a posílá ho do nové, 

hlubší části, kterou může objevovat sám. Pokud ani tam nenajde hledané, vždy 

budou existovat další lesy, do kterých může uniknout. Autor naznačuje, že pro 

pochopení skutečného stavu věcí je nutné objevovat další části světa, protože 

norská společnost, ačkoli finančně prosperuje, duševně strádá. 

 

Loe míní, že způsob, jakým dnešní společnost funguje, nemusí být správný, 

a že existuje i jiná cesta, například život v souznění s přírodou. Jedním z 

hlavních cílů této práce bylo přiblížit, jak významný je pro Skandinávce pobyt 

v přírodě a jak blízce jsou s ní spoutáni. Cílem bylo také proniknout do 

samotné mysli dnešních Seveřanů a příblížit čtenáři jejich životní styl. Podařilo 

se naznačit, jaká úskalí přináší život v konzumní společnosti. 

 

Cílem práce bylo seznámit čtenáře se samotným životem Erlenda Loe, 
seznámit jej s jeho kariérou spisovatele a podrobně zmapovat jeho další 

literární tvorbu. Druhý i závěrečný díl trilogie o Dopplerovi již byly v Norsku 
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publikovány a jejich vydání v češtině je naplánováno na nejblížší léta. Je také 

možné, že se dočkáme filmového zpracování. Spisovatel se nechal slyšet, že 
pokud by měl vzniknout film na náměty jeho románu, rád by se stal autorem 

jeho scénáře. 

 

Hlavním cílem práce však bylo nahlédnout do duše jedince, který se potýká 

s krizí identity. Hledá smysl svého bytí v postmoderní společnosti, do které se 

narodil. Práce nahlédla na způsoby, jakými se s touto krizí vypořádává. 

Doppler je výstředním člověkem, který se rozhodl raději před problémy utéct, 

spíše než aby se jim postavil tváří v tvář. Loe skrze svého hrdinu naznačuje, že 

jediným účinným způsobem, jak situaci změnit, je odchod naší generace a její 

nahrazení novou, nezkaženou, plnou ideálů. Při čtení románu si čtenář nebude 

nikdy jist, zda to, co je v něm řečeno, se skutečně událo. Je možné, že se vše 

odehrává jen v jeho představách, a že ještě stále leží v lese po tom, co se udeřil 

do hlavy. 
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