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Òeskoslovensko Ekologické Skody (1), Kyself
dést' (4)
Evropa: G. Konrad: Anti-Jalta (6), Evropskàobra-
na (17), Sovétofóbie (18)
SSSR: Medvèdèv o Andropovovi (19), Sovétskà
psychiatrie (30)
Polsko: J.J. Lipski: Dvojí vlast (36)
Mad'arsko: T. Meray: Mrtví a nepohibení (4?)

NaSe zerné bude zihy
neobyvatelnd

Socialisdckó ideologie myslicí jenom v tunóch,
a vysokà tempa rustu zpúsobila zkózu 2ivotního pro-
stiedí,jakó nemó v Evropè obdoby: V ÒSSR je 34
procent lesú téZce postiieno, ói dokonce jii. zcela
zniÒeno. Lide stràdaji zneói5tóním ovzduSí a vody
daleko více, neZ kdekoli jinde. Ale o nèjakem zlep-
sení situace nemúze bj't ieói: ÒSSR své elektràmy
na hnède uhlí potiebuje a informace o zneèiÈGní
àivotního prostÍedí se tají.

Òtyfi milióny Òechú a Slovàkú - 26 procent oby-
vatelstva slitu - Zijí v ovzduÉí zamoienem na nej-
vySÈí stupeú. Slunce vidí pouze v hustem éerveno-
hnédém oparu plynovj,ch zplodin.

33 procent líónich tokú v Òeskoslovensku - t.zn.
více ne2 8000 kilometru - jsou jiZ biologicky mrtvé.

500.000 hektaru lesa na území ÓSSR se povaiuje
zatéLce ekologicky po5kozené. V roce 1990 bude
tímto zpúsobem postiZenojeden milión hektaru lesa,
t.2n.34,5 procent vóech lesú v Òeskoslovensku.

Piinejmen5ím vjednom smèru dosíùla ÒSSRpod
vedením stranického pÍedsedy a hlaly stótu Gustriva
Husiika svétové úrovnè, o nià jià desitky lethouZev-
natè a ve v5ech moànj'ch oblastech usiluje: Stojí
nepopiratelnè v èele evropskych zneèiSt'ovatelù
vzduchu a vody.

Nikdejinde nejsou hodnoty spadupopilkunaoby-
vatele vyssi nez v ÓSSR. l5 miliónú èeskosloven-
skj'ch obèanú zneòiót'uje vodu takovou mérou,jako
byjich bylo o ótyii milióny více, a óistiji,jako byjich
bylo o ótyii milióny ménè.

Y Praze, kteró byla kdysi ,,zlatfm mèstem", je
v kaZdém krychlovem metru vzduchu obsaàeno

Francie: Socialismus (50), (55), Moskva a Mitter-
rand (59), FKS (68), W. Rochet (75)
Hospodóistvl Feldstein: Stav svéta (78)
Marx: Z. Golubovié, H. Weber (87), R. Lowen-
thal (95), R. Bulgens (102), G. Nenning (103)
RomÉn na pokraèovúni Konwicki: Polslcj'kom-
plex (105)
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0,13 miligramú popílku - mezinórocini toleraòní
norma je 0,04 miligramú. I podil kyslióníku siiiói-
tého (SO2), kterj' je 0,17 miligramú, piesahuje pfi-
pustné hodnoty více neZ tiikrót.

SZíravà smès smogu a vffukovj'ch plynú z nafty a
benzínu napadó jak lidi, tak budory. Nepomrihó, àe
pra25tí pamótkàii pracuji na plne obràtky. Skody na
starj,ch gotickj'ch èi baroknich domech se zvètÈují

rychleji, neL je lze opravit.
I v Bratislavè, v hlavním mèsté Slovenska, je

jedovaG zataiteîo. Kdyà foukó jihor"fchodni vítr
pÍinàSejicí kouiz chemickfch zévodú,,Slovnaftu" a
,,Zàvodtr G.Dimitrova" (dÌíve,pynamit-Nobel
AS" ) neodvóZí se nikdo otevÍít okna. Piinejmen5ím
tiikótdo roka se fotbaloví fanouSci wacejí domú ze
stadiónu óemi jako kominici.

Mimo to trpí Bratislava nedostatkem pitné vody.
Stlle èastéji se stavó, Ze voda vyÉkající z vodovodu
mó hnèdou barvu. IékaÍi doporuèují maminkriLm
rozdè1àvat prriSkove mleko pro nemluvúata v mine-
rólní vodé, aby se piede5lo stievním infekcím.

JeSté hùi to vypadà i v nékterjch jinjch slovem-
sh.fch méstech, ale nejhor5í se zdó bj't situace nn
severu Òech, u hranic s NDR.

Uhelnó lo2iska v severozópadních Òechóch z tfer-

tihorního obdobi jsou zófrladnou prumyslu majícri-
ho v této zemi bohatou tradici. Rozprostirají s,l

v pósmu dobrj'ch 80 kilomefù dlouhem a 20 kilo.
metrù éirokem, od Ustí nad Labem pies Teplice Ir

Chomutow. V souèasné dobé se zdé tÈ,Li éttjii
pètiny èeskoslovenskeho hnèdého uhlí a vyràbè.ii
dvé pétiny elektrické energie.

Podle toho to tu vóak take vypadó. Naprostr
spolehlit"f svédek, jakj'm je vídeúskf komunist
Otto Janecek, popisuje tuto ,,mèsíóní krajinu pc
krytou uhelnlfm prachem" v tiskovém orgón
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P. Roth: Nad KaJkouou podobt'znou (7)

P.D anreÍz TilI Eul,enspteg el a j eLn púbnmstu o (1 5)

J, Semprun: To je ale krdsna nedela! (21)
G. Konrad: Cenzura a obéan (33)

T. Venclova: Hra s cenzorem (39)
V. Aksjonov: Hled"ó'ní barug (42)

Memoóre Dmitrija Sostakovióa (44)

J. Brodskij: Méné neí celg (58); Bó'sné (68)

HASEK A KAFKA l.
PiSu o Kafkovi a divàryn se na jeho foto$afii, poiize-

nou kdyZ mu bylo Ótyiicet (múj vék) - píÈe se.rok

1924, nejkràsnéjSí a nejslibnéjÈi rok, jakj' asi ve

svém doipèlém véku zaZil, a je to rok jeho smrti'
Jeho tvài je ostrà a kostnatà, je to tvài ZivoÓicha,

budujicího si podzemni doupé: nàpadné lícníl<osti

isou ieStè zdúiaznèny kràtkym zàstiihem vlasú nad

rsima: war uSi a úhel iejich posazeni piipominà an-

dèlska Kídla; up ieny , zaraLené nehybny pohled Zive-

ho tvora - úZasny dés, úZasné sebeovlódàni; Òernà

rou5ka levantskych vlasú tésné piitazenà k hlavé je

iedinúm smvslnVm rysem; nos se uprostied znamym

zpúsóbem po zidovsku vzdouvà.je dlouhy a na Spièce

trochu ztéZkly - nos poloviny mj'ch Zidovskj'ch

spoluZàkú, s nimià jsem se piótelil na stÍední Skole'

Takto tvàiene lebky vyhrabàvali po tisících z pecí;

kdvbv se bvl té doby do2il. byvala by mezi nimi i

ieho iebka, ipotu s lebkami jeho tii mladSrch seste r'

PomySleni na Kafku v Osvétimineni samoziejnrri

o nic hruznéjÉí neZ pomy5leni na kohokoli jiného 
'i'

Osvétimi - 
je to jen pomySleni hrúzné svlfm vlat;ti

ním zpúsobem. Ale na Katastrofu zemiel piiliS brzr r

Kdvbì bvl 2il. snad by byl uprchl se svym dobry t

oilieìém iulu*.* Brodem. ktery nasel útoèistè v P I

iestine a byl izraelskym obòanem a2 do své smr

roku 1968. Ale Ze by Kafka uprchl? To se zdó n 
'

pravdépodobné u élovéka tak fascinovaného past:

a osobními piíbéhy, jeZ vrcholí úzkostnou smr

Piesto je tady Karl Rossmann, jeho americkÍ zel

nóó. Dóvedl-ii si pÍedstavit Karlúv úték do Ameri

(k 100. vYroóí jejich narozenl)

Philip Roth

,,Vúdycky jsem touZil, abYs!9'obdivov 
ali mé hladovéní"

aneb
Nad Kafkovou Podobiznou

,,VÈdyckyjsem touÈí1, abyste obdivovali mé hladovéní",'iekl 
uméiec v hladovéní. ,,Viak my je obdívujeme,"

iekl dozorce vlídnè. ,,Ale vy byste je nemèlí obdivo-

vat," iekl umélec v hladovéní' ,,Tak je tedy neobdi-

vujeme," iekl dozorce, ,,ale proè je nemame obdivo-.

v;t?" ,,,ProtoZe ia musím hladovét, jinak to nejde"',

iekl uàétec v hladovéní. ,,Co vy jste za élovéka," iekl
dozorce, ,,aproé to jinak nejdeT" ,'ProtoÈe," iekl um.è-

lec v hladoiéní, pozvedl trochu hlavu a ústy naÉpule-

nymi .iako k potibku pronasek piimo do dozorcova

icha, aby se neztratila aní slabika' ,,protozeisem ne-

mohl naiít iidlo, které by mí chutnalo Kdybych je na'

Éel, vèfté mi, nic bych se neohlíÈel a nacpal bychsejako

vv-nebo kdokotíj7nj'." To bylajeho poslední slova' ale

i ieho hasnoucím zraku ztistala pevna, nîkoli viak uÈ

hrdó.iístotL, àe dal pokraòuje v hladovèní'

Franz Kafka ,,Umèlec v hladovèni"


