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Myšlienka P3!neuropy, ktará ešte pred lromi rokmi bola len utopiou 
a dnes už je vrojektom, dojde svojho uskutočnenia na jeseň t. r., kedy sa 
sÍ,de vo ViedJni prvý pa,neuropský k'ongres, na ktorom ai bude založeni 
Paneurops,ká unia, Prednašatel' p'odniknul ' s,tudiiní Ctstu do Spojených Stá
tov sever,aamerických, aby z'kiúseností tam nadobl1'dJnutých použil v P'ľO
spech praktického aplikovania svojej myšlienky. ld,ea Paneurop'v našla v 
Amerike vel mi sympatická pTijatie. Utvori,la sa tam aj liga na podporu 
paneumpského hnutia. Viičšůna Američa'nory instinkJUvne citi. že Spojené 
stMy europské sú len logickým dosledkom eumpského vývo.ia a ich vlast
ného príkladu, a že otázka po Paneurope rHe znie: })Či vobec? «, ale 
})Kedy?« a »Ak?«. Američania vraj soznávaiú neu>curžitel'nost europských 
pomerov lepšie ako my. Europa trpí státočkovstvom (Kleinstaa,terei); mohla 
si doV'o,m luxus častých V'ojen 'v cl!obe, kedy bOlla ešte najbohatšíl11 sveh
diel'om, ale nie dnes, keď celk-om schudnula svetovou voinou. Preto A1l1e
rik'a len s najviičsOlu nedov'erou poziera na EurolJU. 

Spoločnosť Národov, ako dnes iestvuje, jé chyb ne konstruována. 
PaneUl'opa a SpoločnClsť Národo'v sú sice dve rozne veci, ale vzáiomne s" 
budú . doplňovať. 

Ako bude vyzierať budúca P<uneuropa? Americký lJríklad sa tu nedá 
do detailov nápodobiť, lebo europská federácie musí braf do ,ohradu rečové 
a kulturné rozdiele europských národov. Bude spoločonstvio\!11 národov, ako 
Amerika ie spoločenstv,om indiVlidualH. Národností, vzniklých historicky, 
nebude rušiť, ale spo}ovaf. Europa však vezme si prí·klad z fede-ratí'vnei 
organizácie Ameriky v dvoch ll'rípadoch: 1. v p'olitickej Oirganizácti ~ lebo 
tMo vylučuje vojnu medú stáhni unie, 2. v hospodárskej ,organizácii - lebo 
táto utvára veliké tržisko', ktorého žiadne wlné závory neprerušujú, bu
duje základ hromadnej vÝroby a pozdvihujc všeobecný blahobyt. Europa 
leží 1l1edzi dvojakými spojenými státmi: Severoamerickou Uniou a Sva
zom sovietských republík. Na jej východe vzniká veH'ké hosDodárske impe
rium na komu1l'istickom základe, na západe však na základe kapitalis,tickom. 
Paneur'O'p'a, ako v budúclllosti VJTstane, nesmie byť an[ ame'ľikánska, ani 
azůatská, ani rus1ká (sic!), a,le europsiká. Zmenlí sice svo.iu hos'podársku a 
poHtickú Clrientádu, a'le zachová si s'voju kulturní hadiciu. 

PrecLnáška ma:la hlavne ráz propagaoný. Preto nepo'ved'ala viac, ako 
ČO je dostato'ČItle známe zo spisov prednáŠaJtel'.ových. Krátkosť v'ymeranej 
doby nepripustHa, aby sa rečník pustil do detaillov. 

Po pred'náš'ke od:povedal Dr. Coudenho've-Calergi na otázky jemu 
písomne predos,treté. Uvádzal okrem iného, že Paneuwpa sa musí stavať 
·k ,terajšej sporočnosti NáJ'lOdov vel'mi kriticky, zvláŠlte PO Dosledných ne
úspechoch teito institúcie (neprijatie Nemeoka do S. N.). Dnešná generáci.l 
sa vraj cšte dožije uskuto'čnenia Paneumpy, pre ktmú pracuie čas. 

. Rečník upoz·orn~ l , že aj v Československu sa konajú prípravv pre 
zaIože'nie Paneuropskej ligy, v čele s minishem ·obchodu v. v. DJ'IOm. Schu
sterom. SIovens'k:o v nej zastupuje senátor Komel Stodola. Obidva prítomní 
pánovia promluvili niekol'ko slo'v o úkoloch tejto ligy v ČSR. 

Aj Vysokoškolské sdruženie pre 5po,lioči1Qlsf Námdov. ktoré bolo ne
dávno v Bratislave založené, má v úmyslu podrobnejšie · studo'vaE otázku 
PaneuJ'lOpy. · Dr. Jaromír Ber á k .. 
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