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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Nové divadlo oslavilo vstup âeské republiky do Evropské
unie cimrmanovskou hrou ·vestka. Stalo se to nenápadnû,
pfiesnû v duchu velkého ãeského génia. Nikdo to totiÏ bûhem
páteãního veãera, sobotních dvou pfiedstavení i nedûlní reprízy
nezpozoroval. O to by byla jistû vût‰í radost tohoto myslitele,
kter˘ chtûl koncem devatenáctého století vytvofiit Evropskou
unii tím, Ïe by nenápadnû, aby si toho nikdo nev‰iml, pfiipojil
k Rakousku-Uhersku Itálii a Francii.

V dopise ãeskému teologovi Janu Roháãi z Dubé-
Szalatnayovi pí‰e: …v‰e se musí dít nenápadnû, jaksi v
skrytu…

Szalatnay upozorÀuje Cimrmana na v˘hodu bezvízového
pohybu uvnitfi unie …Moji pfiedkové pfii‰li do tûchto krajÛ z
Kecskemétu, témûfi tajnû, v pfiestrojení, k práci v‰ak povolení
nepotfiebovali…

Z tûchto slov je jasné, Ïe jak Cimrman, tak Szalatnay
nesouhlasili se sedmilet˘m pfiechodn˘m obdobím, které
dnes nûkteré zemû EU uplatÀují pfii zavádûní pracovních
povolení pro obãany novû pfiistupujících zemí.

Bûhem symposia, které pfiedcházelo sklerotikónu byla
opominuta skuteãnost, Ïe Cimrman velice ãasto pouÏíval
neznámou látku jako anestetikum. Po pouÏití této látky
neusínali pouze pacienti, ale ãastokrát i sám velk˘ génius.
DÛvodem této nejasnosti je, Ïe v pátek se tato látka jmenovala
jinak neÏ v sobotu.

Cimrman o této tekutinû ‰ifrovanû pí‰e jiÏ v roce 1907

ãeskému lékafii, anestesiologovi MUDr. Vladivojovi
Kotrbovi: …Oba víme, Ïe je rozdíl mezi na‰í zemí neboli
TUZEMskem a RUMunskem…

Z této vûty se mÛÏeme pouze dom˘‰let, zda se tímto
zpÛsobem oba odborníci dohadovali o uspávací látce (Rum-
Tuzemák), ãi jak brnûnská vûtev cimrmanologÛ tvrdí, Ïe
Cimrman nechtûl k Evropské unii pfiipojit i území v˘chodnû
od Varadínu, vãetnû Sedmihradska.

BohuÏel nemÛÏeme pfiinést hmatatelné dÛkazy o tom, Ïe
autorem umûlé fieãi esperanta byl Jára Cimrman. Lze se
pouze domnívat, Ïe se telepaticky spojil s Lazarem Ludvíkem
Zamenhofem (1859-1917). Zamenhof pak pouÏil
Cimrmanovu my‰lenku k vytvofiení svûtové umûlé fieãi,
zatímco ãesk˘ lingvista chtûl tento dorozumívací prostfiedek
pouÏít pouze v EU. Na telepatické spojení mezi Cimrmanem
a Zamenhofem lze opût usuzovat ze Szalatnayova dopisu, v
kterém nabádá Cimrmana k vût‰ímu vlivu maìar‰tiny. Pí‰e:
…âesky se fiekne tfii, slovensky tri, rusky tri, polsky trzy,
nûmecky drei, francouzsky trois, anglicky three, ale maìarsky
je to harom.

Máme pravdu, pane kolego, my ve vût‰inû nebo oni
(Szalatnay míní své pfiedky-Maìary z okolí Kecskémetu),
ktefií jsou v men‰inû… Cimrman se v této otázce pfiiklonil k
velice nepopulárnímu názoru, Ïe pravdu máme my. S touto
my‰lenkou vÏdy sebekritick˘ ãesk˘ národ nemohl souhlasit
a proto nazval Cimrmana Paznechtem (zde je vysvûtlení,

 Jára Cimrman a Evropská unie
kterého se posluchaãÛm tento víkend nedostalo). SvÛj
nepopulární názor zaslal okamÏitû telepaticky Zamenhofovi
a ten pfievzal do vznikajícího esperanta ãíslovku tre, nikoliv
harom. Cimrmanova my‰lenka, Ïe esperanto bude hlavním
jazykem v EU zÛstala v povûdomí ãesk˘ch politikÛ dodnes.
B˘val˘ ministr Ïivotního prostfiedí KuÏvart, kdyÏ mûl
nastoupit jako evropsk˘ komisafi v Bruselu si tedy pfiipravil
vûtu: “Mi estas optimistika”. Po pfiíjezdu do Bruselu v‰ak
zaregistroval, Ïe se zde hovofií fieãí zcela neznámou. Po
bleskovém kursu v hotelu zamûnil zmínûnou vûtu v esperantu
za angliãtinu a pouÏíval vûtu: “I am very optimistic”. S touto
vûtou vydrÏel v Bruselu dva dny. Byl to v‰ak pfiedãasn˘
optimismus.

Evropská unie nejenÏe nedocenila svého otce Járu
Cimrmana, ale ani jeho Ïáka a pan KuÏvart byl nahrazen
b˘val˘m vyjednavaãem pfii EU panem Teliãkou, kter˘ se
nehlásí k ÏákÛm velkého ãeského génia a z esperanta nezná
ani zmínûnou vûtu a pouÏívá podfiadnou angliãtinu. I v této
sféfie totiÏ zÛstal Jára Cimrman nedocenûn.

Je tedy dobfie, Ïe si Nové divadlo pfiipomnûlo Ïivot
skuteãného zakladatele EU jeho hrou ·vestka a Ïe to bylo
uãinûno tak nenápadnû, Ïe si toho nikdo nev‰iml. Patfií to k
jeho skromnému odkazu. V podání Nového divadla to
skuteãnû nebyla fale‰ná skromnost.

Ale‰ Bfiezina
***

Ze sklerotikónu ·VESTKA. Zleva: J. Münster, M. Bonhard, P. Král, L. Smoljak, vpravo: M. Bonhard (jako sluÏka), dole ve vozíku J. Benda a uprostfied P. Novák- Podrobnosti na str. 4


