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Nakažen asijskou chřipkou ukončil Jára Cimrman trpkou pouť 
zneuznaného génia jako trpěný a trpící chovanec c. k. starobince ve 
Frymburku. Nezvratných důkazů, že tu definitivně skončila jeho ži
votní pouť, se však . . . nedostává: starobinec i s dokumentací již 
drahnou dobu odpočívá ve vodách lipenské přehrady . . .
To (a mnohé jiné) překládají neúnavní cimrmanologové ve svém se
mináři . . . společně s „psychodramatem” Lijavec, v němž odstrko
vaný literát, zabývající se v posledním období svého života ve svých 
spisech především metodikou žebrání, si vyrovnává účty s chovan
cem Pejřilem, který ve starobinci nestydatě uzurpoval výhodnější 
místo u okna . . .  I Lijavec má poměrně slabou dramatickou linku, 
která se navíc až překotně láme — kdož ví, zda z vůle či pro nemo
houcnost autorů dovést děj k výraznější pointě . . .
Nicméně úvodní seminář je stylově prostší a čistší. Tady si totiž 
„herci” na nic nehrají. Mistrovsky zachovávajíce důstojnou vážnost, 
jsou neodolatelně komičtí.

Pavel Grym, Dikobraz 22. 9. 82

K semináři jen malou připomínku: Jeho aktéři by měli zůstávat tím, 
čím jsou, to jest cimrmanology, a nedoplňovat své jevištní „bytí” 
o individuální rysy. Tam, kde se o to snaží, sahají k tradičním herec
kým prostředkům, a ty pochopitelně nejsou jejich doménou.

fk, Lidová demokracie 5. 5. 82


