
Přonyntr Blař{óak

Ť!vá tllouho, neĚ ao v sgškově xolurínu poruěf,& Dub obJeví; ala

aato pak nÍkd|y nozrletávd Ebronn6 gtranou. Chcc dogáhnout steJrdho

úěínku íako f,énríoh Dausrl1ng' kterv a knthy Drln odar ErzÍ.ghungr

vyťanÉ mí.níateratvorn voJonatví, vyóctl.' Éág na vojáky patří brr}aaÍ.

&uorll.ng sv tsto até prácí něl vžilY rÍsp6obm práv6 protol ile to

by,l. naprootý prínÍtív' v6 vztabu k voJákůrn echppný JedÍné volb3rr

tři dny. vergohf;rft nobo rríng do nogu. slot1poat poruěílíB Duba na-
protÍ. tomu Je ouezonoEtť, která ge ngdrří svých nezí q pouští eg

do něěEhor s0 vyžadujo Jígtou níru lntel'Ígsnccl néeto aby voJáky
g brutálrí účlnnogtť declooval., noúěínně go Je snažÍ v rdncÍ pilad.

píoů apraoorávat 3nychÍolqfuí proatředks' př'eilovšín zaatrašovdnín.

šveJtc bo přt prvnťn vzáJemén gtřEtnutí přÍvgdg k auřlvogtl.

tín,''jak konont*Je p].akát g probodnutfo kozá,kcn. řoruěíka Drrba

anl nonapadno použít fuuerlíngova pádného rargurnantuo, als non&.

pedne bo tuké níc chytí.eJšího gež uchýl*.t se kg gvdeur n{y mě Jcš-
tě noznátgfr. !*Etí to pochopítelně ve anyolu výhrůžhy., lcterou pa&

přťno vyn}ovít sYy'mte arátg nožná a tá clgbré otránkp' o1á až me

poanáte g td špatná otrdnkE,r. Janomřg štojk vomo Jeho výrok T dQ-

alovndm omynl.u a práven tvrdíl žE Duba^and,. ťon eg nÍsto porrště:r{

hr.lgv dává do Jakébogí Jaaykovóbo n1aoru, kdrž švgJkovir kteď p rpa-

kovltýn klí.dem trvá ng Evfo, menóně rngzlcovÍtě, als g rogtoucím

vztEken vysvětl'[Jor jak ovůJ výrok ryslal. l{akonec raúěJ1 uetoupí

na Jíné pole (otdakou, zda ná Švejk bratra)r na nénž qtrpí JeĚtě
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trapněJší porážku. přl' ěonž JeĚtě néuě rnůžo - Í kdvž sc o to ona.

t,í. * popřťt oprávněnoat protÍvníkovy aníěqJícÍ odpovědl.

.Iegtl1ře lao řÍct, žg vŮ vztabq k proatým voJákr}n ztěl.eaíuJe

Boruěík Dttb JgdÍ.nou f,ormulku1 pďt $e třgb* dodlatr ža ta f,omulka

Jg dvouromětmár a žc gc adg Dub upl.atřnJe Joátě Jí.nak než 9o vztg.

hu k podřÍrenjie. 81íží ea ntjvéc lpttqvě šveJka tín, řs g něm I{a*

šsk vybnát3. ap'ooíéíolď obarakter' utvdř€ď gorrhroq uěkotlka vlagt.

noetí; kterv Je psÍ.toa ngtolík vyhxaněný' Ěe $gbo $n&a tne souřétr
v Ěi.votnÍ praxÍ* Íako obocně aroz*nítgl.nc charg&tertctíky. Y sen

Je *on drubý rozn6r? Dub nepugí být tlo bádek natehovánr tán 86 poll.

štÍ do digkugí; protože Yo vatEbu k prontýn voíákr}n krouě uehánění

hrůav sl.edu$e Jcště náročněÍĚí dvoÍJedíný cítr jak na to vypravěě

poněEud kogtrbatě pfuden upozgrňuJal nPoruěÍk Dub, gtarý zná$i áe.

ntmclant na svén půeobiĚtí jgko..6vmaaíá1ní pro,f,eaor, dlával Eo

ráil do rozhovošu g vojákyr FřÍ ěenĚ 9dtral po JeJícb přaevěděenÍr

a aároveň, aby Je nohl pguřÍtÍ. a vyavětlÍtt' proě bojuJí, zaě boJuJít

DEnunoÍgňtgtví a rentoruJíoí žvaněa{ Jeou dva rozdírnó (e navzájon

a1 pí"ekážeííoí) proJevy Dubovy l'oaJálnoatl.r tírnto alovsn Jg cba.

raktEríaován přt Brvném vystoulnnť na goénu. Eatí.nco kadet B 1rgl'er

touží aeeřít ag c{gsř6, Dnb na tgto tfoB dr{val. ;nát El.obov6 úkoly,
gl"o to neaamnd , úg Jobo oťtdanogt oél.cí"dt.nín hodngtdn Je pouboq

Břetvrířko u pťogpěehr{éa "
fo by v hodngtícÍ perap*kttvó Oaur!ů aebylo tak a}él í kňyř by

to nobyl' arovag noJpřlíatct.něJšd apúsob proapěabářatvíl glgdovríní

vlagtníbo prospěcbu tvoří v Oeudech namozřaJmu a oPrárměnon tma*

cí gílu ltdgkého Joťlnání. ÁLo adrovoň gg ndo nonápadněJÍr a,1$ Přoa.
to dfuaaně up].atňuJq Ještě jír'ý typ aebep}ogazováníl který je na

prvnťm nezáví.elý' Jak ukazuJe p.oatava gapéra Yodíěhl. negobeckébo,
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alc vol.Bl dbalého eYó ogobnť pověgtl rryd6ot r{ rřírcěarv (otov.

řený' ět. naskovgný) záJonn Ó Brogpěcb vlaatnť oaoby' al,g gtaroat

o JeJí obraz v očťch drubýcb' o aíakdnÍ Je$rob, uanání. &nctíg*

liy nůroduěJĚ:í a obou aáJnů bývé pyeho}ogff oť'lgěotán tfiká ga g1L.

uóJší o poukazan na gí.tuagg grnrtelnáhg ohrořenÍ1 př't nÍ.cbř gta.

rogt o aágbrgnu botého ž1vota gueto ohtcdy na nťněué druhýcb. árfi

to mp}atí vži|yl B. Pesogl. ge ve Evýgh !$Ěrcnkágb, nótottxrát 3,g*

aastavuJe ned ngodolatglnou nocí; 8 Jakou gnaha po gÍákání preo-

tířo' obdÍ"vun úotř' gt.ávř atd. vede 11ó1 x ga c6n* a*bazábuby.

sttJuě íeko íínd Fatavy oguúů nen{ aní 1nruěík x[rb poÍBt pfis.

cbol.ogĚoWr PEyob1okó 3robnutkv. Joho JgiledrÍ noíaou Týgl.ovná alo*

dovány1 ngtož roalbírényl als přlecto Je zJovné' úa v&tohno Íebo
jstlnání řídí gnaba o gí6kání preetx.ža. $errEtálé neztlary přt pouště.

ní hrrlzy Jaou pro něJ tgk nepříJomé 8 Pro ětgnÉřg tgk koníoká'

$rotořa ho ragabnJí na íebo no$ottllvĚJĚím níatě. Eatínco prootí

vgíticÍ' ge $řlsd níu maíí třást atracbyr ogtgtní ťltlgtoÍuÍoÍ bo na*

$ť ctÍt a obdl.vovat. V ntcb uÁ Dur partnery na úrofiÍr pfud ní-

enlž nrl,že rpolltlaov*t v ránaťob' rakougko.{rbergEdhÉ rcgnÉřgtvít

a odkazovatn íak už Břad váIkou o tora uluvÍl g okrognÍn bgJtma-

tls&r Jary noJkrutěJĚí ncadar bo nůžc potkat na togto pol;t? oEily.

bs Eo ntkdo neoto&l.l.l když nětan vgtouBíme' neoil;Fvěděl1 kdyř

pronluvéůol nebo sf nevĚ{mal toho1 co ilěldng' kllyby uág kežóý

ělcvěk1 se kteqÍn so gctkánÓ' rlptrrě ignoroval. a oboval sr1 Ja.

ko bychou necxígtovalí., vaedmu].a by, oe v aág zakrátkg taková au-

řívost a bemocná zolrfalstvíl žc bY sc nán prgtl nÍ.n aeJtsrutěíší

těl.ognd ntlkg gdát.a být útovorr .."*1} Právě takovýn ap*aob*n ea

\
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k Duboví clrovaJí ostatnÍ důstoJnící' nělrol.íkrář zvt.áště ton ne;.

vgšší.

Li',u. Janogl ThB ?ríncíplos oť Psycho}ory {Lg5?, Clúcago, str. 1,B9).

Bío6ler so utrrexujc jaiio iilupílir prcto:íe berg ofj.cÍalitu váá.

ně v tora ongs3.u' Ěe J:ere docrpravdy její ťyáze, Dub J.'ere oťicíall-

ti;l v{žně v tcru snyol.u' Zg je neadně ťrázovirýn Ěe r:dÍlf joJÍ re-

alíuy nedbaJící pázu; a}e tí.;El, řg ji raujíná .tváří v tvrí:]- roál-

n3b ťaktfor' odhalu;je JgJť irl.oupost. Tail vyrnÍ'rá Dubův loaJální

p:'ool.ov vs vojonskéa vlaiiu, v nčrnř všrcfui. cstatní ovou raakcí vy-

vÍacejí platnoat patetíckébo v]'ádního prohl.ášení ke votupu xtál1e

do vii3.L11'r lťe}icntrolovatotnó ofíciát"ní zprávy n bojl.šÍ;ě porděJí

Dui: doneskující:a rpr3soben karíkrrje' lcdyž rozbl..ié aoropfuíny a děla

s něrracffi1 nápísy ornačuJo vojtilirh aa v:ílečnou kořl.gt. 
.fĚíchni

].oejdluí pť'odotavíteló gtátní mocí předetevuJí v osudech růrnýn

aptlaobon tgké jejíeh hloupost3 jsou to věak 'jároveň ]:onkrétní

postavy., jojÍclrř Lr}oupoet přooa}ruje onezenost abatraktních ín*

st i tucí.

I.iiarjosi;atečrrá chápavoot b;ívá sa&s o sobč dolrrdclcri, šhodí gpfě

evtínu nonÍtg].í ngř drr.lh'lan jal.l rrlre:iuje např. poatava Batrounan jenž

o sobč p::áven pro}rlašuje, ře ná tupou Lr}avu" Iíl.uprík není achopen

ťlostgtečr:ólrc odotupu od své gittiaso; }reřdá gítuacg vi3aii ná' va

::přonětněnénr vy.l.rrocení vzatc, pál subje3'ttu a pát objoktů. HJ.ou-

poot ve snysLq necostatečně vyvínutých dusegních echopnootí epo*

čívá Bř.edovňín v negoalíšrrjícín ulpilní na přoilrcětnó stráncg sÍ.

tuace a odtud v nsschcpností se v ní patříčně oríen'covat. }Ígdcgta.
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.le In7 odnti,ap od sot]o sa&l& ro{vd tgk6 aa ndsl dejí nenciiopnogŤ cťÍ*

or:t*vat se v pŤedaětných s:uvi"sloeuecir sÍtuacel &1o navíc s Fřg-

sui:ut:ilt ďů.re'!u na pót gubjeiittt.ll 11C{ vlastní J€i, síslrdvr.i ,i;ei:to typ

lrJ.o,;p:stÍ. často as.rgsívní asociá]'$í charaiitey" .$a].oua je navrdory

.svd Lloupos.i;í r:ato].íj: scbopei: kríiic;kéiro odstupu od gebe, iie o své

h'loupoatj. ";Íí r:gná gí1rr rvládrrou.b gvCIu agocíťl}r]é řravost, elg Ji.

nci; se poLornč dcÍÍ ve ov;Íc}r rue::íclr. ijrÍi'bť pŤedstavítelé rrocí ne*

jei:i:* gí e*;ó lr3.or;.pos.i;i ilejcou vůsontl llls jojíclr lll.ott1.loo1; j1g r:or'$*

ccuí::: o sobčo nenchopi:ostí dístrrnce ocr eeire; jejlch '.á jirr přebr;i-

vťl ce };i gvě5, 'igorr r,es}.e5reil{. Úvalrt.t9 podrrítenou lii'ti..*ll, o prřocho*

Vi, t'h].]:ri hovirds].:éra rjevu v tÍdsl:ó npr:3.tlřnogti|'1 vypravulč clr::ltuJoi

i| *r],,^-'rr ^l..ce roruiltlt, viiech"rro ejov$de vylolžit e nada viÍlr so iiť*.a a a YtJ(t{; l l .{ '  tr! . l

r;ÍY čín víc r.iocJ. I*do ntio *Ín vťc ;jé tín'i;cl oebezas].epenéťjl oh,r*řeir,

.i:r 'n.lr. ' i:r ' r.,:1:i[f, tl en.rúc]j c jojí:: systéln;t 
'!,-e::pot,|:iúrc.čné poo].uui.loo-9 !  j . ' s u u É  4 v * l {

ťi poriť'ť**nýci'r. PoručíL Da]r eo rto'l;oiiňuje s oťl.cíalítclu protol aijs

je;]í losk:lsaroval j" jeirc ogobu'. lbre se nnrtelncr"e vťiřností r l .tu-

álv, v nictii i se nnaiií prosadÍt' p::ctoÍcl bere p*tet1cky vářr:ě gdn

gcbg" J*niio ta aeiŤo sf,j.cia3.ityn so níř ne stavÍ n v rríii ee glrlí-

ří' pro ostatni dusto ji:íLy a vo jrí}4r neexistujo l t1 vidí jen pro-

,bi*lr:ou posimčínu dgvďt:ríi'r$ bli:a.

I{e.bylo io tak eíca autořail nírlóno1 elo dii se řící* žg poruěí}i

Dubn ::EÍ e př"ostc i:am*ocn;i, rtóloosjujo snsšnost gtátnť nrocÍ krait.

.:e piiod j*j:ll pídon, l;rJy nejor: :rad 
.její 

niikc}gjšÍ úctyhoilnontí1

a}o iaLé nad jgJÍ rospeiit -;.udícÍ irutos*í *ř vítij::í její lrloapooi;.

ú




