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KEĎ som sa prvýkrát stretol so zmienkou o experimente Ralpha Borsodiho, nemal som ani 
potuchy, aký dopad bude mať táto kniha – Útek z mesta – na moje myslenie, nehovoriac už 
o jej hodnote počas tohto nešťastného obdobia, akým momentálne na sile naberajúca globálna 
finančná a hospodárska kríza je. Borsodiho myšlienky, aj keď v istých prípadoch zabalené do 
obalu  romantického  idealizmu  koketujúcim  s myšlienkami  anarchizmu,  však  vo  svojej 
podstate predstavujú žiaduci návod na vysporiadanie sa so zlom globálnej post-industriálnej 
spoločnosti,  a zároveň  poukazuje  na  základy,  ktoré  prispeli  k pozdvihnutiu  európskej 
civilizácie na jej počiatku.  

Na  strane  druhej  Borsodi  odhaľuje  pálčivý  problém  dnešnej  spoločnosti,  snáď  ešte 
pálčivejší, než bol počas veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch. Naša neschopnosť, alebo 
možno neochota vziať svoj život do vlastných rúk a odpútať sa od závislosti na Systéme, je 
charakterizovaná množstvom a úrovňou rôznych možností  rozptýlenia v podobe najnovších 
technických  vymožeností,  cielenou  psychologickou  masážou  spoločnosti  s nebadaným 
apelom na ľudskú chamtivosť,  ničím nepodložený egoizmus  a  „JA“ prezentáciou,  extrém 
socialistického  vzoru  nenahraditeľnej  úlohy  robotníka  a roľníka  nahradzovaný  extrémom 
úspešného finančného špekulanta 21. storočia.

No pri čítaní Borsodiho práce čitateľ nutne dochádza k záveru, že sa svet za tých 70 rokov 
od  napísania  tohto  diela  až  tak  veľmi  nezmenil.  Iste,  máme  k dispozícii  oveľa 
sofistikovanejšie nástroje, než mali  usadlíci  pred niekoľkými desiatkami rokov, informácie 
máme na dosah ruky, stále však ostáva nemenný základ: len sebestačný, nezávislý človek 
môže byť skutočne slobodný a viesť plnohodnotný život.

Práve táto snaha o nezávislosť Borsodiho odlišuje od rôznych stúpencov socializmu a post-
hippie  nadšencov  z radov  tzv.  alternatívnej  mládeže.  Borsodi  –  napriek  spomínaným  pár 
príkladom, v ktorých akoby zdanlivo so socializmom koketoval – je prísnym individualistom, 
chápajúcim,  že pre rozvoj spoločnosti,  pre uvoľnenie tvorivého ducha v človeku,  je nutné 
v prvom  rade  zabezpečiť  tie  podstatné  základy  života,  ktorými  od  nepamäti  sú  potrava, 
ošatenie a prístrešok.

Borsodiho  sympatická  snaha  a úspechy  pripomínajú  snahu  a dávnu  dobu  osídľovania 
Nového  sveta,  so  svojimi  omylmi  i novými  skúsenosťami,  a hoci  napísaná  pred  cca 
sedemdesiatimi  rokmi,  modernému  čitateľovi  sa  môže  zdať  na  kilometre  vzdialená.  No 
v podmienkach súčasného hospodárskeho vývoja a  jeho nepriaznivých prognôz,  a v snahe 
zabezpečiť  dôstojnú  a zmysluplnú  existenciu  nielen  nám,  ale  i ďalším  generáciám,  Útek 
z mesta predstavuje maják na rozbúrenom mori sveta 21. storočia.

A práve pre tých, ktorí hľadajú cestu von z tohto ekonomicko-politického chaosu, pre tých, 
ktorí v kútiku srdca hrejú myšlienku na svoju osobnú nezávislosť, pre tých bolo toto vydanie 
pripravené.

Ing. Rudolf Schütz
prekladateľ   
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TÁTO kniha je napísaná ako odpoveď stovkám žiadostí o podrobný popis spôsobu života a 
experimentov  s domácou  produkciou,  na  ktoré  som  odkazoval  vo  svojej  predchádzajúcej 
knihe  This  Ugly Civilization.  Od kolapsu  veľkého boomu v októbri  1929 sa počet  týchto 
žiadostí značne zvýšil.

Dnes  nie  je  nadsadením  situácie,  ak  povieme,  že  milióny  mestských  rodín  zvažuje 
možnosť úniku z mesta na vidiek. No zistenie, že po celé polstoročie existoval únik miliónov 
z vidieka  do  mesta  sa  mi  zdá  základnou  predohrou  pre  zvažovanie  akéhokoľvek presunu 
k pôde. Pomer farmárskej populácie k populácii mestskej v USA počas rokov nielen klesal, 
no dávno pred rokom 1930 sa znížila samotná úplná farmárska populácia. Od roku 1930 a od 
konca  poslednej  periódy mestskej  „prosperity“  sa  tento  pohyb  úplne  zvrátil,  ako  ukazuje 
následujúca tabuľka:

Počas roku Totálna 
farmárska 

populácia k 1.  
1. každého roku

Osoby 
opúšťajúce 

farmy pre mestá

Osoby 
prichádzajúce  

na farmy z miest

Čistý prechod 
z fariem do 

miest

1910 32976960 - - -
1920 31614269 896000 560000 336000
1921 31703000 1323000 759000 564000
1922 31768000 2252000 1115000 1137000
1923 31290000 2162000 1355000 807000
1924 31056000 2068000 1581000 487000
1925 31064000 2038000 1336000 702000
1926 30784000 2334000 1427000 907000
1927 30281000 2162000 1705000 457000
1928 30275000 2120000 1698000 422000
1929 30257000 2081000 1604000 477000
1930 30168000 1723000 1740000 -17000
1931 30585000 1469000 1683000 -214000
1932 31241000 1011000 1544000 -533000

Táto  migrácia  miliónov,  tam a späť,  medzi  mestom a  vidiekom,  je  pre  mňa  dôkazom 
vážnej nespokojnosti so životnými podmienkami na vidieku i v meste. Je to niečo, nad čím by 
sa  mali  vážne  zamyslieť  všetci,  ktorí  zvažujú  zmenu  vo  svojom  spôsobe  života. 
Industrializácia poľnohospodárstva počas posledného storočia (19. storočia – pozn. prekl.) – 
jeho transformácia zo spôsobu života na komerčný biznis – jasne zvýšil migráciu farmárov a 
ľudí z fariem z vidieka do mesta.  A keďže väčšina migrantov v inom smere – z mesta  na 
vidiek – v skutočnosti  pozostáva z ľudí, ktorí  niekedy na farmách žili,  je evidentné,  že po 
mnohé roky sme mali netolerovateľné podmienky na vidieku, vyháňajúce ľudí z vidieka, a 
následne netolerovateľné podmienky v mestách, zaháňajúc ich späť.

Otázka,  na ktorú som hľadal odpoveď, je to, či  spôsob života,  opísaný v tejto knihe je 
cestou pre populáciu evidentne  nešťastnú v meste  i  na vidieku.  Tí,  ktorí  sa o túto otázku 
zaujímajú, a tí, ktorí zvažujú takýto spôsob života, môžu v tomto zväzku nájsť odpovede na 
mnohé z problémov, ktoré ich v spojení s ňou privádzajú do rozpakov. Tí, ktorých zaujímajú 
širšie implikácie hľadania pohodlia v civilizácii  evidentne netolerovateľne nepohodlnej pre 
rodinu Borsodiovcov, nájdu ich plne prejednané v This Ugly Civilization.

Žijeme v jednom z najzaujímavejších období svetových dejín. Priemyselná civilizácia je 
buď na hrane kolapsu, alebo zrodu na novom sociálnom základe. Muži a ženy, ktorí sa snažia 
uniknúť  zo  závislosti  na  súčasnom industriálnom systéme  a  ktorí  netúžia  po  jej  náhrade 
závislosťou na štátom kontrolovanom systéme, začínajú experimentovať so spôsobom života, 
ktorý  nie  je  ani  mestským  ani  farmárskym  životom,  ale  snahou  skombinovať  výhody  a 
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vyhnúť sa  nevýhodám oboch.  Správy ministerstva  poľnohospodárstva volajú po venovaní 
pozornosti obrode ručných remesiel – výrobe kobercov a ďalších textílií, nábytku, pletených 
košov a keramiky – predávaných na kraji ciest, na blízkych trhoch či pre barterovú výmenu za 
iné tovary pre farmu a domov. Farmári,  podľa Výboru pre domácu ekonomiku, sa vracajú 
k mletiu múky, pretože takto môžu získať barel múky za 4-5 bušlov pšenice, zatiaľčo závislí 
na mlynárenskom odvetví musia „platiť“ 18 bušlov pšenice za to isté množstvo múky.

Podľa rovnakého úradu sa zväčšuje množstvo mäsových klubov, vo väčšom množstve sa 
vykonáva program zavárania a uchovávania potravín,  obnovilo sa domáce pečenie chleba, 
výroba masla, syra a ďalšie aktivity domácej výroby, značne vzrástlo domáca výroba šiat a na 
niektorých  farmách,  kde  chovajú  ovce,  sa  kedysi  málo  využívané  zručnosti  a  nástroje 
využívajú na premenu podomácky získanej vlny na oblečenie a posteľné prikrývky, zvýšila sa 
domáca  výroba  mydla,  voľnejšie  sa  využíva  domáce  palivo,  drevo z lesov sa  využíva  na 
opravy  domov  a  výrobu  nábytku.  Hnutie  za  farmárenie  pre  život  získava  mimoriadne 
oficiálne  úznanie  a  podporu.  Prezident  Roosevelt  jasne  a  otvorene  oznamuje  ako  hlavnú 
politiku svojej  vlády a  ako primárny cieľ svojho života  presadiť  hnutie  „návratu k pôde“, 
ktoré bude fungovať. „Existuje nutný limit,“ povedal začiatkom roku 1930, „ pokračovania 
migrácie z vidieka do mesta, a v skutočnosti čakám na výkyv kyvadla iným smerom. Všetko 
na  to  poukazuje....  Veľkolepý cieľ...  smeruje  k tomu,  aby učinil  vidiecky život  v každom 
ohľade tak žiaduci ako je život v meste – čo je cieľ, ktorý, z ekonomického hľadiska, umožní 
získanie  adekvátnej  kompenzácie,  a  zo  sociálneho  hľadiska,  radosť  zo  všetkých  nutných 
výhod,  ktoré  dnes  v mestách  existujú.“  Pod  vedením  Prezidenta  bola  Kongresom  prijatá 
propagácia farmárenia a vývoj organizácie svojpomoci.

V Daytone,  štát  Ohio,  takmer  rok  prebiehal  sociologický  experiment  ďalehosiahleho 
významu.  V tomto  priemyselnom  meste  sa  podpora  Rady  sociálnych  agentúr  venovala 
organizovanému hnutiu založenému na produkcii pre spotrebu (na rozdiel od produkcii pre 
trh) a pre farmárenie s domácou produkciou, ako je opísaná v tejto knihe. Ako ekonomickému 
konzultantovi pre daytonské hnutie bolo mojím privilégiom sledovať vývoj, ktorý sľubuje – 
kvôli záujmu iných miest – tvoriť sociálne dejiny. Aj keby sa toto hnutie nedokázalo rozvinúť 
na nový a lepší sociálny poriadok, v ktorý dúfajú mnohí, nemám žiadnych pochybností, že 
bezpočtu rodín to pomôže mať bezpečnejší, nezávislejší a výraznejší spôsob života.

RALPH BORSODI

KAPITOLA I
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ÚTEK Z MESTA
V roku 1920 rodina Borsodiových – moja žena, moji dvaja synova a ja – žila v prenajatom 

dome. Naše potraviny,  oblečenie a bytové vybavenie sme kupovali v obchodoch. Boli sme 
úplne závislí na mojom príjme z vôbec nie istého úradníckeho postu.

Žili sme v New York City – metropole krajiny. Mali sme možnosť tešiť sa neuveriteľnej 
rozmanitosti  jedál,  ktoré  do  tohto  veľkomesta  prúdia  z každého  kúta  kontinentu,  žiť 
v najluxusnejších  apartmánoch  vybudovaných  na  ubytovanie  tunajších  mužov  a  žien, 
používať  rýchlodráhy,  navštevovať  malé  reštaurácie,  veľké  kancelárske  budovy,  knižnice, 
divadlá,  verejné  školy  –  tisíc  a  jednu  vymoženosť,  ktoré  robia  New  York  jedným 
z najfantastickejších výtvorov v dejinách človeka. No v skutočnosti sme sa nemohli tešiť zo 
žiadnej z nich.

Ako sme sa z nich mohli tešiť, keď sme neboli finančne stabilní a nikdy sme nevedeli, 
kedy môžeme byť bez práce, keď nám chýbala horlivosť žitia, ktorá pochádza zo skutočného 
zdravia a trpeli  sme všetkými tými menšími a občas i  väčšími chorobami,  ktoré vznikajú 
z prílišného  vzrušenia,  umelých  potravinových  náhrad,  prílišnej  sedavej  práce,  a  z príliš 
veľkého objemu dymu, hluku a prachu veľkomesta, keď sme museli vyvíjať rovnako ťažkú 
námahu, aby sme sa dostali na miesta, kde sme sa snažili zabávať, ako námahu, ak sme sa 
chceli dostať do práce, keď naše životy neprinášali skutočnú krásu – krásu, ktorá pochádza 
iba z kontaktu s prírodou a z kultivovania pôdy,  z pestovania kvetov a plodín, zo záhrad a 
stromov, od vtákov a zvierat?

Nemohli sme. Aj keď sme boli schopní rok za rokom – podobne ako mnoho ostatných – 
zabúdať na tento fakt, ignorovať ho uprostred množstva rozptýlení, ktoré vytvárajú mestský 
život.

A potom,  v roku 1920,  v roku veľkého nedostatku  ubytovania,  bol  dom,  kde sme žili, 
predaný.  New York  v roku  1920  nebol  miestom pre  rodinu  bez  domova.  Nájmy,  vďaka 
nedostatku  budov,  datujúcemu  sa  k prvej  svetovej  vojne,  boli  nehorázne  vysoké. 
Vysťahovania sa šírili  ako epidémia – aby sa umožnilo nenásytným majiteľom zabezpečiť 
vyššie  nájmy  od  nových  nájomníkov  –  a  väčšina  nájomníkov  bojovala  na  súdoch  kvôli 
zabezpečeniu ochrany vyplývajúcej z Emergency Rent Laws (zákony o núdzovom nájme). 
Mali sme možnosť hľadať rovnako znesiteľné ubytovanie v meste, čítať nekonečné množstvá 
inzerátov, navštevovať mnohých realitných agentov, prekonávať míle chodníkov a stúpať po 
nekonečných schodiskách v úsilí nájsť iný dom, alebo utiecť z mesta. A kým sme sa snažili 
pripraviť sa na zápas s typickým mestským problémom, premáhala nás túžba za vidiekom – 
za istotou,  zdravím, pohodlím, krásou, o ktorej  sme boli  presvedčení,  že ju tam je možné 
dosiahnuť. A tak sme došli k vykonaniu experimentu v spôsobe života, o ktorom sme často 
diskutovali, no stále sme presúvali začiatok, pretože si to vyžadovalo značne radikálnu zmenu 
v našom doterajšom spôsobe života..

Namiesto toho, aby sme začali s iritujúcim hľadaním domu či bytu, písali sme realitným 
maklérom v rámci rozumnej vzdialenosti od mesta. Požadovali sme od nich dom, ktorý sa dal 
pohotovo prestavať, miesto neďaleko železničnej stanice, pretože sme nemali automobil, 5-10 
hektárov zeme s ovocnými stromami, miesto pre záhradu, pastvinu, les, a pokiaľ by to bolo 
možné,  potok,  lokalitu,  kde bol  dostupný elektrický  rozvod,  a  v neposlednom rade,  nízka 
cena.  Hoci  by  miesto,  ktoré  sme  si  mohli  dovoliť,  len  minimálne  zodpovedalo  týmto 
špecifikáciám,  verili  sme,  že  by  sme  tam  dosiahli  ekonomickú  slobodu  a  takú  úroveň 
pohodlia,  akú  sme  vo  veľkomeste  nikdy nezažili.  Všetky  ďalšie  základy  dobrého  života, 
nevynímajúc  vzdelávanie  našich  dvoch  synov,  sme  sa  rozhodli  vytvárať  sami  pre  seba, 
v prípade, že by sme ich nemohli kúpiť v susedstve, ktoré ich už vlastnilo.
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Nakoniec  sme  kúpili  pozemok  vzdialený  asi  hodinu  a 
trištvrte od mesta. Na pozemku sa nachádzal malý drevený 
poschodový  dom,  ktorý  neobsahoval  jedinú  modernú 
vymoženosť – žiadne potrubie, žiadna tečúca voda, žiaden 
plynový rozvod, žiadna elektrina, žiadne vyhrievanie parou. 
Stará  stodola  a  kurník  pred  zrútením  a  čosi  viac  ako  7 
hektárov.  V sade  nejaké  ovocné  stromy  –  pár  jabloní, 
čerešní  a  sliviek,  no  prinajmenšom  jabloní  bolo  mnoho. 
Myšlienka skromnosti  prvej  usadlosti  Borsodiových sa dá 
získať  z obrázku  na  tejto  strane,  aj  keď  je  to  obrázok 
vyfotografovaní  po  takmer  dvojročnej  práci  maľovania  a 
prestavby drobnej malej budovy. No „Sevenacres“, ako sme 
toto  miesto  nazvali,  bolo  dostatočne  veľké  pre  náš 
počiatočný  experiment.  O  štyri  roky  neskôr  sme  boli 
schopní  vybrať  vhodnejšie  miesto  a  začať  s výstavbou 
domu, ktorý sme skutočne chceli.

Začali  sme  tento  experiment  s troma  základnými 
aktívami:  odvaha  –  naši  mestskí  priatelia  to  nazývali 
pojašenosť, vízia toho, ako by moderné metódy a moderné 
technológie mohli pomôcť v eliminovaní ľudskej námahy, a 
fakt, že moja žena sa narodila a do svojich 12 rokov žila na 
ranči na Západe. Prinajmenšom mala detské skúsenosti so 
životom na vidieku.

No mali sme i množstvo pasív. Mali sme málo kapitálu a 
iba skromný príjem. Nevedeli sme nič o pestovaní ovocia, 
zeleniny či chove hydiny. Všetko to sme sa museli naučiť. 
Aj keď som bol zručný, len zriedkakedy som mal príležitosť používať kladivo a pílu (človek 
v kancelárii  má takúto príležitosť veľmi zriedka), a predsa, ak mal náš experiment uspieť, 
vyžadovalo  si  to,  aby som sa stal  majstrom vo všetkých odvetviach.  Odstrihli  sme sa od 
mestského  pohodlia,  na  ktoré  sme  boli  tak  zvyknutí,  bez  ich  materiálych  a  duchovných 
kompenzácii vidiečana.

Šli sme na vidiek len s naším mestským nábytkom. Začali s pridaním elektrického sporáka 
k tomuto totálne nevhodnému vybaveniu priekopníka. To bol prvý nákup v dlhom zozname 
domácich  zariadení,  ktorými  sme  chclei  otestovať  našu  teóriu,  že  je  možné  mať  väčšie 
pohodlie na vidieku než v meste,  s istotou, nezávislosťou a slobodou vykonávať prácu, po 
ktorej sme túžili.

Na  začiatku  bolo  mnoho  nepohodlia.  Ťažkosti  počiatočných  rokov  dnes  upadajú  do 
romantického zabudnutia, no v tom čase boli dostatočne reálne. Rodina začínajúca s našim 
handicapom ich  musela  očakávať.  No takmer  od začiatku  existovali  kompenzácie  za toto 
nepohodlie.

Pred koncom prvého roka, roku krízy 1921, kedy sa milióny ľudí potulovali po uliciach 
hľadajúc prácu, začali sme pociťovať hojnosť, ktorú obyvateľ mesta nikdy nezažije. Kosili 
sme  vlastnú  trávu,  zbierali  naše  ovocie,  produkovali  galóny  muštu.  Mali  sme  kravu  a 
produkovali vlastné mlieko a maslo, no nakoniec sme sa jej vzdali. S takmer 20 litrami mlieka 
denne hrozilo, že sa staneme mliekármi.  A tak sme ju vymenili  za pár švajčiarskych kôz. 
Vybavili  sme  kurník  a  mali  vajcia,  kurčatá,  tučné  opekané  kapúny.  Rok  sme  ukončili 
s hojnosťou nielen pre naše vlastné potreby,  ale taktiež pre štedrú pohostinnosť pre našich 
priateľov  –  niektorí  z nich  bez  práce  –  pohostinnosť,  ktorá,  na  rozdiel  od  mestskej 
pohostinnosti, si nevyžadovala nákup všetkého, čo sme našim hosťom ponúkli.
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Kde  experiment  začal.  Dom a 
stodola  na  "Sevenacres". 
Fotografia po prestavbe. Kurník 
za stodolou bola prvá tesárska 
práca, na ktorú som sa podujal. 
Potom presunutie dverí domu a 
ich  nahradenie  oknom, 
vybudovanie pergoly a vloženie 
okenných  rámov  a  bočných 
svetiel bolo hračkou



K tomu, čo sme vyprodukovali v našom prvom roku, sme odvtedy pridali kačky, perličky a 
morky, včely na med, holuby kvôli výzoru, psy kvôli spoločnosti. Za posledných 12 rokov 
sme z kameňov, pozbieraných na pozemku, postavili  3 domy a stodolu, vyrábame textílie, 
prikrývky,  tkáme  koberce  a  závesy,  vyrábame  niečo  z vlastných  odevov,  máme  vlastnú 
práčovňu,  melieme  múku,  kukuricu  a  cereálie  na  raňajky,  máme  vlastnú  dieľnu,  vrátane 
tlačiarne a máme bazén, tenisový kurt a dokonca i miestnosť s biliardom.

V istých  dôležitých  ohľadoch  bol  náš  experiment  veľmi  odlišný  od  zvyčajného 
dobrodružstva  spojeného s návratom k pôde.  Rýchlo  sme  zanechali  všetko  úsilie  vytvárať 
čokoľvek na predaj. Po prvom roku, keď sme vychovali nejakú hydinu na trh, sa toto stalo 
neporušiteľným princípom. Produkovali sme iba pre svoju vlastnú spotrebu. Ak sme zistili, že 
náš prebytok je ťažké skonzumovať alebo rozdať ho, znížili sme produkciu tej-ktorej položky 
a zvyšný čas sme venovali vytváraniu čohosi iného, čo sme dovtedy kupovali. Všade, kde sme 
mohli,  sme  využívali  stroje  a  snažili  sa  aplikovať  najoverenejšie  vedecké  metódy  na 
malovýrobu.  Konali  sme  na  základe  teórie,  že  vždy  je  nejaký  spôsob,  ako  konať  to,  čo 
chceme, ak len dostatočne dlho budeme hľadať potrebné informácie, a že výkonný stroj sa 
v domácnosti zaplatí sám rovnako tak ako sa zaplatí v továrni.

Úloha,  ktorú  domáce  prístroje  hrali  v úspechu  nášho  dobrodružstva  v domácom 
hospodárení, sa nedá dostatočne silne zdôrazniť. Prístroje nám umožnili eliminovať namáhavé 
úsilie,  poskytli  nám zručnosti,  ktoré sme nemali,  a znížili  náklady na výrobu v peňažnom 
vyjadrení i v jednotkách práce. Nielen, že používame stroje na pumpovanie vody, na pranie, 
na chladenie – používame ich na výrobu jedla, odevov, na stavbu prístrešku.

Niektoré z prístrojov, ktoré sme kúpili, sa ukázali ako nepostačujúce – čo je čosi, čo sa 
dalo  očakávať,  kedže  naši  vynálezcovia  a  výrobcovia  málo  premýšľali  nad  vývojom 
vybavenia domácnosti  a prístrojov v domácnosti.  No berúc stroje a prostriedky,  ktoré sme 
používali, ako jeden celok, nebude zveličovaním povedať, že sme naše putovanie za pohodlím 
začali so všetkým možným nepohodlím existujúcim v krajine, a – i kvôli strojom a prístrojom 
– sme teraz získali viac pohodlia než akému sa teší priemerný prosperujúci mestský človek.

To,  čo sa  nám podarilo  dosiahnuť,  je výsledok vedomého odhodlania  využiť  stroje  na 
elimináciu námahy z domova a na dostatočnú výrobu základných položiek pre život pre nás 
na to, aby sme sa oslobodili od poddanstva našej továrňami ovládanej civilizácie.

Aké sú sociálne, ekonomické, politické a filozofické dôsledky takéhoto spôsobu života? 
Aký bude následok rozsiahleho presunu výroby z tovární do domácností?

Ak  by  sa  dostatočnému  počtu  rodín  podarilo  učiniť  svoje  domácnosti  ekonomicky 
produktívnymi, farmári pestujúci plodiny kvôli zisku, špecializujúci sa na jednu plodinu, by 
opustili  farmárčenie ako podnikanie a vrátili  by sa k tomu ako k spôsobu života. Baliarne, 
mlyny  a  konzervárne,  nespomínajúc  železnice,  veľkopredajcov  a  maloobchodníkov,  ktorí 
teraz distribuujú poľnohospodárske produkty, by sa museli zamerať na výrobu a distribúciu 
exotických  potravín.  Potravinársky  priemysel  je  naším  najdôležitejším  odvetvím. 
Vyčerpávajúci  zápas,  aký sami  vedieme,  ak by sa rozšíril  na dostatočne  veľkej  škále,  by 
vytrhol potravinársky priemysel z jeho biedy, pretože biedny skutočne je, v celom postupe od 
farmárov,  ktorí  produkujú  suroviny  po  mužov,  ženy  a  deti,  ktorí  sa  namáhajú 
v konzervárňach,  mlynoch  a  baliarňach,  a  navyše  by  proporcionálne  znížil  preťaženie, 
odcudzenie,  nezamestnanosť  a  nepríjemné  zápachy,  k čomu  potravinársky  priemysel  plne 
prispieva.

Ak  by  sa  dostatočnému  počtu  rodín  podarilo  učiniť  svoje  domácnosti  ekonomicky 
produktívnymi,  textilný  a  odevný  priemysel,  so  svojimi  nízkymi  mzdami,  sezónnou 
nezamestnanosťou, lacnými a brakovými výrobkami, by sa scvrkol na výrobu tých tovarov a 
odevov, ktoré nie je praktické pre priemernú rodinu vyrábať pre seba samých.

Ak  by  sa  dostatočnému  počtu  rodín  podarilo  učiniť  svoje  domácnosti  ekonomicky 
produktívnymi, zmizli by nežiaduce a nepotrebné továrne a zostali by im tie, ktoré sú žiaduce 
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a potrebné, pretože vyrábajú nástroje a prístroje, žiarovky, potrubia, rôzne drôty a státisíce 
ďalších  výrobkov,  ktoré  sa  dajú  najlepšie  vyrobiť  v továrni,  a  ktoré  by  poskytovali 
zamestnanie tým nevedomým ľudským bytostiam, ktoré preferujú prácu v továrňach.

Domáca  výroba,  ak  sa  k nej  obráti  dostatočné  množstvo  ľudí,  by  nielen  odstránila 
neželateľnú a nepodstatnú továreň, ktorá by prišla o trh pre svoje výrobky. Ale to by nebolo 
všetko. Oslobodila by mužov a ženy z ich poddanstva voči továrni a spravila z nich pánov nad 
strojmi namiesto sluhov, ukončila by moc vykorisťovať ich, ktorú teraz vlastnia nemilosrdní, 
hrabiví draví jedinci, oslobodila by ich pre získavanie pohodlia, krásy a porozumenia.
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KAPITOLA II
DOMÁCA PRODUKCIA

U Newtona  to  bolo  padajúce  jablko,  ktoré  viedlo  k objavu  gravitácie.  U  Wattsa  zase 
poskakujúca pokrievka na kanvici s vriacou vodou viedla k vynálezu parného stroja. U rodiny 
Borsodiových,  zaváranie  paradajok  viedlo  k objavu  domácej  produkcie.  Z tohto  objavu 
nepochádzala nielen úplne nová teória spôsobu života, viedlo ma to i k napísaniu niekoľkých 
kníh  zaoberajúcich  sa  rôznymi  fázami  objavu  –  prvou  bola  National  Advertising  vs.  
Prosperity, potom The Distribution Age a nakoniec This Ugly Civilization.

V lete roku 1920 – v prvom lete po našom úteku z mesta – pani Borsodiová začala zavárať 
a  uchovávať  zásobu ovocia  a  zeleniny na zimu.  Jasne  si  spomínam na pýchu,  s akou mi 
ukazovala  –  v jeden  večer  po  mojom  návrate  z mesta  –  prvé  zaváraninové  poháre 
s paradajkami,  ktoré  zavárala.  Ale s mojou nevyliečiteľnou náchylnosťou k ekonomike mi 
neustále vírilo hlavou „Ozaj sa to vyplatí?“. Aby vykonávala prácu efektívne, pani Borsodi 
disponovala  vcelku  nezvyčajným  vybavením.  Varila  na  elektrickom  sporáku,  používala 
tlakový hrniec, mala väčinu najnovších vynálezov na redukciu práce na minimum.

Poobzeral  som  sa  po  kuchyni,  a  potom  som  uprel  zrak  na  stôl  pokrytý  žiarivými 
sklenenými pohármi naplnenými paradajkami a paradajkovým džúsom.

„Paráda,“ povedal som. „ale skutočne sa to vyplatí?“
„Samozrejme, že áno,“ znela jej odpoveď.
„Potom by malo byť možné dokázať, že je to tak – aj keď vezmeme do úvahy všetky 

náklady – náklady surovín, cenu práce venovanej tomuto úsiliu, palivo, vybavenie.“
„To by malo byť ľahké,“ trvala na svojom.
Ukázalo sa, že to nebolo také ľahké, ako sme očakávali.  Strávili sme pritom nielen ten 

verčer,  ale  mnoho  ďalších  večerov,  snažiac  sa  prísť  k korektne  presnej  odpovedi  na  túto 
otázku.  Nebolo  vôbec  ľahké  ani  dopracovať  sa  k uspokojivému  číslu  pri  nákladoch  na 
suroviny,  ktoré  použila.  Časť  paradajok  pochádzala  z našej  vlastnej  záhrady,  časť  bola 
zakúpená. Koľko nás stálo vypestovanie paradajok? Nezaznamenávali sme žiadne náklady na 
pestovanie  v záhrade.  Aj  keby  sme  udržiavali  záznamy  voľného  času,  ktorý  sme  strávili 
v záhrade, bolo by to iba málo platné bez záznamov o čase, ktorý sme venovali starostlivosti o 
každý rad sadeníc paradajok, ktoré sme zasadili.

Rovnako obtiažne sa ukázalo určenie, koľko času by malo byť považovaného za skutočnú 
prácu pri  zaváraní  – keďže v rovnakom čase sa  popritom vykonávalo  niekoľko odlišných 
činností  v domácnosti.  Kým  sa  zaváraniny  spracovávali  v tlakovom  hrnci,  často  sa 
vykonávala iná práca, ktorá nemala so zaváraním nič spoločné.

A pokiaľ ide o určenie, koľko elektrickej energie sa spotrebovalo – ako oceniť spotrebu 
soli,  korenia  a  ďalších  prísad  –  samotné  minimálne  množstvá  sťažovali  dopracovanie  sa 
k číslu,  ktoré  by  približne  vyjadrovalo  fakty.  No  zanedbaním  snahy  určiť  náklady 
starostlivosti o záhradu, cenu práce a nahradiac hodnotu surovín a práce trhovou hodnotou 
sme nakoniec dospeli k číslam, ktoré som považoval za použiteľné.

Ďalej sme stále mali problém určiť, koľko stojí nákup zaváraných paradajok, museli sme 
kúpiť zaváraniny v pár odlišných obchodoch, aby sme dospeli k priemernej cene zaváraniny, 
uistitac sa, že boli podobnej kvality ako tie, ktoré sme produkovali doma, a redukujúc kvantitu 
v každom  zaváraninovom  pohári  na  istú  jednotku,  ktorá  by  umožňovala  kvalitatívne  i 
kvantitatívne porovnanie.

Výsledok ma ohromil.  Očakával  som,  že  ak by sme neúčtovali  prácu,  dospeli  by sme 
k úspore. Bol som pripravený na zistenie, že zavárať paradajky sa vyplatí vždy, keď je prísun 
peňazí do rodiny tak nízky, že čokoľvek získané prácou domácej gazdinky sa dá považovať za 
zisk. No po zvážení každej nákladovej položky a zanalyzovaní nákladov domácej produkcie 
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čo najpodrobnejšíe, ako by som analyzoval podobné náklady v konzervárni napr. Campbell 
Soup Company, že sa ukáže úspora, to bolo zarážajúce. Ako bolo možné, pýtal som sa sám 
seba, aby žena, pracujúca sama, produkovala zaváraniny pri nižších nákladoch než Campbell 
Soup Company so svojou dokonalou deľbou práce, výkonným manažmentom, prácu šetriacim 
strojovým vybavením, kvantitatívnymi nákupmi, masovou produkciou? Pokiaľ nebola nejaká 
chyba v našich kalkuláciách, tento experiment skopal všetky komplikované teórie ekonómov, 
vysvetľujúce  priemyselnú  revolúciu,  do  kocky.  Pokiaľ  sme  nezabudli  na  nejaký  element, 
ktorého som si nebol vedomý, ekonomické aktivity ľudstva po takmer 2 storočia boli založené 
na teórii falošnej rovnako ako jeho námorné aktivity pred objavením faktu, že zem je guľatá.

Pomaly  som  rozvíjal  vysvetlenie  tohto  paradoxu.  Najpr  som  toto  vysvetlenie  hľadal 
v reklame.  O  mojich  exkurziách  do  tejto  zanedbávanej  oblasti  inzertnej  ekonomiky  som 
napísal  celú  knihu,  National  Advertising  vs.  Prosperity.  Reklama  však  poskytovala  iba 
čiastočnú  odpoveď  na  túto  otázku.  Zatiaľčo  som  dospel  k záveru,  že  istý  druh 
inzercie/reklamy zahŕňa ekonomický odpad, objavil som, že väčšina inzercie nemá väčší efekt 
na ceny.  Články prejedávanjúce moju analýzu  ekonómie  reklamy boli  publikované  v tlači 
v roku 1922, moja kniha vyšla o rok neskôr, v roku 1923.

Moja cesta objavovania v ríši reklamnej ekonomiky viedla k hlbšiemu hľadaniu pravdy. O 
tri roky neskôr, v roku 1926 som publikoval výsledky niekoľkoročného štúdia v knihe (pre 
ktorú napísal úvod Lew Hahn), ktorú som nazval The Distribution Age.

V nej  som došiel  oveľa  bližšie  k uspokojivému  vysvetleniu  čudných  výsledkov  našich 
nákladových štúdií domáceho zavárania. Náklady továrenskej výroby rok za rokom klesali 
v súvislosti s vývojom odvetví. Nič sa nevyvinulo k tomu, aby zabránilo továrni v úspešnej 
konkurencii voči remeselnej výrobe, pokiaľ ide o náklady produkcie. Naši ekonómovia preto 
brali  za  dané,  že  nadradenosť  továrne  v súťaži  s domácnosťou  bude  pokračovať  i 
v budúcnosti. Čo však prehliadli,  je fakt, že kým náklady produkcie rok za rokom klesali, 
narastali náklady na distribúciu.  Ignorovala sa tendencia distribúcie a prepravy absorbovať 
čoraz viac a viac úspor, ktoré prinášala továrenská produkcia. Preprava, skladovanie, reklama, 
obchodní zástupcovia, veľkoobchod, maloobchod – všetky tieto aspekty distribúcie stoja viac 
než samotná  výroba výrobku. Menej  ako 1/3 z toho,  čo platí  zákazník,  keď tovar  kupuje 
v maloobchode je platba za suroviny a náklady zhotovenia konečného produktu, viac ako 2/3 
sa platí za distribúciu. Kým sme boli zaneprázdnení redukciou množstva práce potrebnej na 
výrobu  výrobkov  –  čo  nedávno  technokrati  objavili  –  rovnako  sme  boli  zaneprázdnení 
zvyšovaním počtu zamestnancov zapojených do prepravy,  predaja  a  doručenia  produktov, 
ktoré spotrebúvame. Že môže dôjsť k dobe, kedy sa prospešnosť továrenskej produkcie stratí 
v náklade prepravy produktu z bodu produkcie do bodu spotreby sa všeobecne ignorovalo.

Nakoniec som zakopol o ekonomický zákon, ktorý sa mi stále zdá jediným uspokojivým 
vysvetlením  nášho  dobrodružstva  so  zaváranými  paradajkami.  Náklady  distribúcie  majú 
tendenciu pohybovať sa v nepriamej úmere k produkčným nákladom. Čím viac sa redukujú 
produkčné náklady v našich továrňach,  tým vyššími  sa stávajú distribučné náklady týchto 
výrobkov. V istom bode v prípade väčšiny produktov príde doba, kedy je lacnejšie vyrábať 
ich individuálne  než ich kupovať ako továrenský výrobok.  Len zvýšenie  účinnosti  našich 
transportných  trás  na  zníženie  distribučných  nákladov  a  eliminácia  konkurencie  –  ako 
navrhujú  socialisti,  by  tento  zákon  zvrátilo.  Pokiaľ  sa  budeme  pridržiavať  priemyselnej 
produkcie tovarov, tento zákon platí.

To  ozrejmuje  jednoduchá  ilustrácia.  U  priemyselnej  produkcie  sa  na  jednom  mieste 
vyrábajú veľké množstvá jedného produktu. Pre využitie automatických strojov, na účinnejšie 
rozdelenie  práce,  na  menej  nákladnú  prepravu  surovín  je  potrebné  vyrábať  vo  veľkých 
množstvách.  Suroviny  a  palivo  musia  byť  dopravené  z veľkých  vzdialeností  ešte  pred 
samotným procesom výroby. Po premene surovín na konečný výrobok – tento proces si môže 
vyžiadať presun polotovarov medzi niekoľkými továrňami umiestnenými kdekoľvek v krajine 
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– dokončené výrobky musia byť prepravené a uložené na miestach spotreby až do tej doby, 
kedy je verejnosť pripravená ich použiť. Čím väčšie továrne sú stavané na to, aby sa znižovali 
výrobné náklady, tým väčšie sú vzdialenosti a zložitejšie problémy spojené s zostavovaním 
výrobkov a distribúciou hotových výrobkov. Čím nižšie sú teda náklady výroby, tým vyššie 
sa stávajú náklady distribúcie.

Campbell  Soup  Company  dokáže  vo  svojich  obrovských  továrňach  vyrobiť  pohár 
zaváraných paradajok s oveľa nižšími nákladmi než pani Borsodiová vo svojej kuchyni. No 
po ich výrobe sa musia k týmto nákladom pripočítať všetky ostatné, ktoré sú potrebné k tomu, 
aby sa tento pohár dostal z továrne ku konečnému spotrebiteľovi. V prípade pani Borsodiovej 
bol  prvý  náklad  i  nákladom posledným.  Netreba  pripočítavať  žiadne  distribučné  náklady, 
pretože bod produkcie i spotreby je ten istý.

Všetky ortodoxné ekonomické učenia,  ktoré som preberal,  prešli  – hneď ako som plne 
strávil dôsledky tohto objavu – úplnou transformáciou. Objavil som

-  že  viac  ako  2/3  tovarov,  ktoré  dnes  priemerná  rodina  nakupuje,  sa  dá  vyrobiť 
ekonomickejšie doma, než ich kúpiť z priemyselnej výroby,

-  že  priemerný muž a  žena  môžu získať viac  z domácej  výroby než prácou v úrade či 
v továrni,  a  že  teda  čím  menej  času  strávia  prácou  mimo  domova,  a  čím  viac  prácou 
v domácnosti, tým na tom lepšie budú,

- nakoniec, že domácnosť je sama o sebe stále schopná byť produktívnou a kreatívnou 
inštitúciou, a že investovanie do usadlosti vybavenej výkonnými domácimi prístrojmi môže 
priniesť vyšší výnos na peňažnú jednotku než investovanie do poistenia, hypotéky, akcií či 
obligácií.

Najmodernejšie  a  najdrahšie  domáce  vybavenie  teda  nemusí  byť  luxusom.  Môže  byť 
produktívnou  investíciou,  napriek  faktu,  že  väčšina  výrobcov  domácich  spotrebičov  stále 
predáva svoje stroje na základe apelu na luxus. Dokonca i prístroje ako vákuové čističe sa 
môžu  považovať  za  návratné  investície,  ak  čas,  ktorý  ušetria,  je  využitý  produktívne 
v záhrade, kuchyni, pri tkáčskom stave alebo šijacom stroji.

Tieto  objavy  viedli  k nášmu  neustále  pokračujúcemu  experimentovaniu  s domácimi 
spotrebičmi a strojmi. Začali sme náš experiment s návratom do domácnosti – a teda pod našu 
vlastnú priamu kontrolu – používaním rôznych strojov,  ktoré  textilný  priemysel,  baliarne, 
mlyny,  odevný  priemysel  atď  počas  posledných  dvesto  rokov  z domácnosti  odstránili. 
Nemusím dodať, že týmto sme iba začali preskúmavať možnosti domácej produkcie.

Pozitíva  továrenskej  výroby,  ktoré  sú  tak  zrejmé  a  zavádzali  ekonómov,  v základe 
pozostávajú z troch zložiek: (1) množstevné nákupy materiálov a zásob; (2) deľba práce, ktoré 
jednotlivému  pracovníkovi  v odvetví  prideľuje  jedinú  operáciu  a  (3)  využitie  energie 
k eliminácii práce a umožnenie fungovaniu automatických strojov. Z týchto troch je využitie 
energie bezpochyby najdôležitejšie. Dnes je však energia niečo, čo môže domácnosť využiť 
na zníženie nákladov produkcie rovnako ako továreň. Situácia, ktorá prevládala v dňoch, kedy 
vodná energia a parné stroje poskytovali jedinú formu energie, je minulosťou. Kým jediná 
existujúca  forma  energie  bola  centralizovaná  energia,  transfer  strojov  a  produkcie 
z domácnosti a od jednotlivca k továrni a skupine bol nevyhnutný. No s vývojom dieselového 
motora  a  elektrického  motora  sa  energia  stala  dostupná  v decentralizovaných  formách. 
Domácnosť, pokiaľ ide o energiu, sa dostala na úroveň konkurencieschopnosti s továrňou.

So zmazaním tejto výhody pre továreň sú jej ďalšie výhody samé o sebe nepostačujúce 
k tomu, aby kompenzovali záťaž distribučných nákladov u väčšiny produktov. Ba čo viac, 
dokonca i tieto výhody nie sú až tak veľké, ako sa zdajú byť. To, čo sa ušetrí skrz dokonalé 
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rozdelenie  a  prerozdelenie  práce  má  často  tendenciu  byť  anulované  vyššími  nákladmi  na 
dohľad a  manažment.  A úspory v továrni,  ktoré  sú  umožnené  množstevnými  nákupmi  sa 
stávajú čoraz menšími pri produkcii surovín samotnou domácnosťou.

Priemerná  továreň  bezpochyby  produkuje  potraviny  a  oblečenie  lacnejšie,  než  ich 
produkujeme  my,  hoci  s naším  elektricky  poháňaným  príslušenstvom  na  usadlosti 
Borsodiových. No továrenské náklady, kvôli problému distribúcie, sú iba prvými nákladmi. 
Nemôže  byť  preto  porovnávané  s nákladmi  domácnosti,  ktoré  sú  nákladmi  konečnými. 
Konečné náklady továrenských produktov, po pridaní distribučných nákladov, činia z väčšiny 
spotrebiteľských tovarov drahšie produkty než domácky vyrobené produkty rovnakej kvality.

To je to, čo sme sa naučili s dobrodružstva pani Borsodiovej s paradajkami.
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KAPITOLA III
POTRAVINY, ČISTÉ POTRAVINY 

A ČERSTVÉ POTRAVINY
JE  VŠAK  chybou  rozmýšľať  nad  našimi  experimentami  v domácej  produkcii  iba 

v ekonomických termínoch. To platí zvlášť o jedle. Pretože naša revolta nebola iba revoltou 
voči vysokým nákladom na potraviny. Bola to revolta proti druhu potravín, ktorým masová 
výroba a masová distribúcia amerického spotrebiteľa zásobuje.

Spoločne  s prevažnou  väčšinou  ľudu  sme  trpeli  zvyčajnými  zažívacímí  a katarálnymi 
problémami. Niekoľkokrát v roku sme trpeli nádchou, zápcha bolo čosi, s čím musel bojovať 
každý  člen  rodiny,  medzi  obdobiami  žlčníkových  problémov,  bolestí  hlavy,  horúčkami  a 
podobnými  „návštevami“,  sme  sa  tešili  niečomu,  čo  sa  prinajlepšom  dá  opísať  ako 
tolerovateľné  zdravie.  Nechcem vyvolávať  dojem,  že  sme  boli  chorľavá  rodina.  Naopak, 
pokiaľ  ide  o zdravie,  boli  sme  na tom pravdepodobne lepšie  než  priemerná  rodina.  Naše 
choroby neboli takmer nikdy také vážne, aby sme museli zostať v posteli. Nikto z nás nebol 
nikdy nútený zostať v nemocnici. No tvrdenie, že naše zdravie bolo o čosi lepšie, ako priemer, 
veľa nevypovedá.

Čiastočne  ako  výsledok  akumulácie  náhod  a  zhôd  náhod,  a  čiastočne  kvôli  nášmu 
vlastnému  úsiliu  nájsť  odpoveď  na  hádanku  dobrého  zdravia,  nakoniec  sme  dospeli 
k presvedčeniu,  že  väčšina  našich  chorôb,  a  pravdepodobne  väčšina  chorôb  ľudstva,  boli 
spôsobené nesprávnym jedlom a zlými  stravovacími  návykmi.  Spomínam si,  ako smiešne 
znela táto myšlienka,  keď mi bola po prvýkrát ponúknutá. Na ceste na obed v meste sme 
s pani Borsodiovou stretli Herewarda Carringtona a pozvali ho, nech sa k nám pridá.

„Ľutujem,“ povedal, „ale zdá sa, že som chytil nádchu, dnes nebudem nič jesť.“
S údivom  som  naňho  pozrel.  Na  um  mi  prišlo  staré  porekadlo  o  kŕmení  nádchy  a 

vyhladovaní horúčky. Čo mohlo mať jedenie spoločné s nádchou? „Aj tak sa k nám pridajte,“ 
povedal  som.  „Môžete  sa  dívať,  ako  jeme  a  pohľad  na  jedlo  vás  môže  zlákať  niečo  si 
objednať. A okrem toho, som zvedavý, na základe akej teórie nejete, keď máte nádchu.“

Carrington  pozvanie  akceptoval  a  v priebehu  obeda  sme  s pani  Borsodi  po  prvýkrát 
počúvali nezaujatého exponenta teórie, že nesprávne jedenie je príčinou väčšiny chorôb. Do 
tej doby som neustále odmietal túto myšlienku ako výplod vegetariánov a bláznov do fyzickej 
kultúry. No ani náhodou som nebol presvedčený o tom, o čom rozprával Carrington. Stále 
som hrdinsky obhajoval ortodoxné lekárske vysvetlenie choroby v zmysle baktérií. Obed nás 
nepriviedol k extrémnej pozícii,  ktorú zastával, a ktorú sme odvtedy akceptovali.  Ale tento 
incident nás pripravil na skutočnú konverziu, ktorá prišla krátko na to.

Medzi knihami,  publikovanými sploočnosťou, v ktorej  som bol vtedy zamestnaný, bolo 
mnoho zväzkov od Dr. R. L. Alsakera. Nikdy som ich nečítal,  predovšetkým preto, že mi 
pripadali  ako dielo dietického blázna.  No po Carringtonovom argumentovaní  som ich pár 
priniesol domov a spolu s pani Borsodiovou sme ich prečítali. Alsakerove argumenty sa zdali 
vcelku rozumné. Nebolo dôvodu, prečo by sme mali váhať s experimentovaním s diétou ako 
spôsobom udržiavania zdravia, lekárska profesia jasne neuspela v udržiavaní nášho zdravia. 
No ale nebolo to také ľahké, ako sa nám zdalo. Naozaj, až po období niekoľkých rokov a 
potom, čo sme sa presťahovali na vidiek sme úplne zmenili naše stravovanie z konvenčného 
modelu na model súčasný. Počas tohto obdobia pani Borsodiová študovala chemické zloženie 
potravy, vyhrabali sme všetko o boji za čisté potraviny, ktorý viedol Dr. Harvey W. Wiley vo 
vláde  prezidenta  Theodora  Roosevelta,  a  ako  výsledok  sme  vyvinuli  značnú  nechuť  pre 
komercializované potraviny, ktoré sme dovtedy konzumovali.
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Jedno po druhom sme sa vzdávali ľahkostráviteľných raňajok, bieleho chleba, sušienok, 
krekrov a koláčov vyrábaných cukrárenským priemyslom, hladkej ryže, bieleho cukru. Ale 
nebolo  jednoduché  zabezpečiť  vhodné  substitúty  pre  všetky  potraviny,  o  ktorých  sme  sa 
domnievali, že nie sú vhodné pre konzumáciu ľuďmi. Čo sme mali robiť, aby sme zabezpečili 
čisté, surové mlieko, čerstvú zeleninu a obstojné kurčatá? Pasterizované mlieko, ktoré sme 
roky  pili,  bolo  zločinom proti  ľudskému  žalúdku,  hoci  mikróby,  ktoré  sa  počas  procesu 
spracovania dostali do mlieka boli zabalzamované a teda neškodné. Čerstvá zelenina a ovocie 
na mestských trhoch bola nutne nižšej kvality, museli byť pozbierané ešte pred dozretím, aby 
ich  bolo  možné  prepraviť  bez  väčších  strát.  Okrem  toho  počas  prepravy,  skladovania  a 
predaja uschýnali  a vädli.  Mäso sme kupovali  u mäsiara  ako zo škatuľky,  ale  nikdy sme 
nezabúdali na to, že najprv prešlo tým, čo Upton Sinclair nazýval „džungľou“. Potom, čo sme 
sa presťahovali na vidiek a nadobudli zvyk jesť čerstvo zabité kurčatá, ťažko sme sa mohli 
prinútiť  jesť  kurčatá  v meste.  Nič,  čo  by  kuchár  s kurčaťom  spravil,  nemohol  pre  nás 
zamaskovať  chuť,  ktorá  sa  v kurati  vyvinula  po týždňoch,  možno mesiacoch uchovávania 
v mraziacom boxe, stále ešte s vnútornosťami. Počas nášho štúdia výživy sme si začali po 
prvýkrát uvedomovať fakt, že všetky tieto veci boli časťou mestského života a priemyselného 
balenia potravín, na ktoré industrializmus neodvratne konzumnú verejnosť odsúdil.

Naše  presťahovanie  na  vidiek  bolo  v skutočnosti  inšpirované  menej  predstavou,  že 
môžeme zredukovať naše náklady na živobytie, ako presvedčením, že môžeme žiť lepšie ako 
v meste. Pokiaľ šlo o jedlo, lepšie zdravie bolo pre nás viac než úspora peňazí. Hľadali sme 
skôr čisté potraviny ako potraviny lacné. Objav, že domáca produkcia nám umožnila tešiť sa 
z lepších potravín pri nižšej cene než sme mali v meste, prišiel až neskôr.

Na vidiek sme sa dostali 1. apríla, trošku neskoro v tomto období – ako sme sa už odvtedy 
naučili  –  na  chov kureniec.  No keďže  tento  chov  bol  takmer  prvou položkou  na  našom 
zozname získavania potravy, aj tak sme sa do toho pustlil. Vajcia boli v našej výžive vždy 
dôležitým  faktorom,  chceli  sme  ich  mať  mnoho,  a  zásoba  čerstvých  kureniec,  ktoré  by 
doprevádzala produkciu vajec, by podľa nás obmedzila náš zvyk utrácania za mäso.

O kurčatách sme nevedeli nič. Kvôli inštrukciám sme sa obrátili na obežníky ministerstva 
poľnohospodárstva vo Washingtone a na štátnu poľnohospodársku univerzitu. Študovali sme 
občasníky týkajúce sa inkubácie, chovu kurčiat, kŕmenia sliepok na znášku vajec a priberania 
kureniec na stôl. Vo všeobecnosti sme nasledovali inštrukcie v obežníkoch a vybavení a ich 
chove. No aj tak som sa rozhodol skúsiť vedomosti v praxi predtým, než venujem značnú 
investíciu do nášho kurníka. Dokiaľ nie je k dispozícii skúsená pomoc, žiadny druh čítania 
vám nezabráni robiť chyby.  Ak je počiatočná investícia značná, takýto omyl sa môže stať 
finančnou katastrofou. Pár rokov nato, ako sme sa presťahovali na vidiek, iný migrant z mesta 
kúpil  neďaleko nás malú,  úplne vybavenú farmu.  K tomuto  kroku ho prinútilo  poškodené 
zdravie  a  neschopnosť  pokračovať  v práci  v meste  (bol  novinár).  Jeho  myšlienkou  bolo 
chovať kurčatá na predaj. Taktiež začínal bez toho, aby o kurčatách niečo vedel, spoliehajúc 
sa  iba  na  informácie  z kníh.  No  na  rozdiel  do  rodiny  Borsodiovcov  začal  vo  veľkom, 
nákupom 100-dňových kurčiat z komerčných chovov. Knihy o chove kurčiat mu hovorili, aby 
boli  kurčatá  kŕmené  otrubami  a  vodou  predtým,  než  prejdú  na  normálnu  potravu.  Pre 
vidiečana je slovo „otruby“ jasné. Niet pochýb, že autor obežníku, na ktorý sa tento chlapík 
spoliehal,  nepokladal  za  nutné  vysvetliť  to,  čo  otruby  sú,  alebo,  ak  toto  vysvetlenie 
v publikácii bolo, zrejme nášmu susedovi neprišlo ako dôležité. Tak ako tak, šiel do svojich 
sýpok a hľadal vrece s otrubami. Najdúc to, o čom si myslel,  že otruby sú, začal to sypať 
podľa inštrukcií kurčatám. Za krátky čas začali tieto hynúť. Za jediný deň mu uhynulo i 50 
kurčiat.  A  nezostalo  ani  jedno,  než  zistil,  že  to,  o  čom  si  myslel,  že  sú  otruby,  bolo 
v skutočnosti ľanové semeno. Pre túto rodinu to bola prvá zo série katastrôf. Stratené boli 
drahocenné peniaze a ešte drahocennejší čas, a to len kvôli tomuto omylu. Predtým, než sa 
tento  človek  naučil  dostatok  o  živote  na  vidieku,  aby  mohol  vyrábať  efektívne  (aj  keď 
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verím,že by nemohol vyrábať ziskovo pre trh), jeho straty boli tak veľké, že musel toto ním 
zakúpené miesto opustiť a vrátiť sa do mesta, bez peňazí a so zlomeným duchom. Nemôžem 
preto  dostatočne  zdôrazniť  tento  bod  –  jedinou  alternatívou  voči  skúsenému  vedeniu  je 
experiment v malom rozsahu. Chyby sa vtedy dajú pokladať za časť vzdelávania jedinca.

Dnes,  keď  si  starostlivosť  o  náš  kurník  vyžaduje  tak  málo  originálneho  myslenia,  je 
obtiažne si predstaviť, akí sme boli zmätení, keď sme s kurčatami začínali. Na začiatku bol 
problém s druhom. Všetky rôzne chovy kurčiat spadajú zhruba do troch skupín: nosnice, ako 
sú leghornky, kurčatá na mäso, ako napríklad Jersey Giants a všestranné, ako napr. Plymouth 
Rocks  či  Rhode  Island  Reds.  Leghornky  kladú  viac  vajec  než  iné  druhy,  no  sú  malé  a 
šľachovité, nesúce na stôl. Keďže sme chceli mnoho vajec, rozhodli sme v neprospech Jersey 
Giants. Aby sme zabezpečili vajcia i nejaké to mäso, rozhodli sme sa pre všestranný chov, 
Rhode Island Reds,  čo sme nikdy neoľutovali.  Reds nie sú pravdepodobne lepšie  než iné 
v tejto kategórii, nemali sme žiaden zvláštny dôvod na ich výber, len bolo jednoduchšie pre 
nás získať nosnice a vajcia tohto druhu zo susedstva.

V tú prvú jar sme začali s kvočkou a sadbou vajec, ktoré sme zakúpili od suseda. Neskôr 
sme tento nákup 3-4 krát zopakovali. No prvá kvočka ešte svoje potomstvo nevyviedla (trvá 
to  3  týždne),  keď  sme  usúdili,  že  znášanie  vajec  prirodzenou  cestou  nám  neprinesie 
požadované množstvo kureniec. Zakúpili sme inkubátor na 60 vajec, ohrievaný kerozénovou 
lampou.  Zatiaľčo sme stále mali  kvočky,  azda kvôli  každoročným problémom s kvočkami 
veríme,  že  dobrý,  malý  inkubátor  je  základnou  časťou  ideálnej  usadlosti.  Zakúpili  sme 
dostatok vajec na opakované naplnenie inkubátora toho roku od farmárov, ktorý mali kŕdle 
Reds. A mali sme ich neúrekom. Pokiaľ si pamätám, začali sme v ten prvý rok s kurínom 
s cca 150 kurencami.

Tento  počet  o  niečo  klesol,  ako  sa  dalo  očakávať,  až  na  cca  100  kurčiat,  polovica 
sliepočky, polovica kohútiky. Prvý rok sme zabili dosť kohútikov počas leta. No v druhom 
roku sme  dospeli  k záveru,  že  sme  zbytočne  mrhali,  a  objednali  sme  sadu  nástrojov  pre 
kastráciu. Nakoniec sa každý z rodiny naučil, ako kohútiky kastrovať. Táto činnost je vcelku 
zaujímavá:  nesmie  byť  krvavá  a  kŕmením  kapúnov  6-8  mesiacov  sme  mali  4-4,5  kilové 
kapúny,  čo  bol  luxus,  ktorý  sme  v meste  nepoznali.  Naozaj,  keď som kedysi  pozeral  na 
filadelfské kapúny v menu reštaurácií, nemal som ani potuchy, čo to kapún je, predpokladal 
som, že ide o nejakú zvláštnu odrodu kurčiat.

Ročný príspevok nášho kurína, po jeho založení, zvyčajne predstavoval v priemere 20-25 
kapúnov, rovnaký počet starých sliepok a všetky vajcia, ktoré sme mohli zjesť. V jari sme 
mali vždy prebytok vajec. Niekedy sme ich predávali,  ale zvyčajne sme ich uchovávali na 
jeseň a zimu, kedy sa produkcia vajec znižovala.

No  kedže  je  kurník  zateplený,  a  ak  je  obzvlášť  v zime  elektricky  vyhrievaný,  dá  sa 
celoročne zabezpečiť dostatočný prísun čerstvých vajec.

Malý  kŕdeľ  sliepok,  udržiavaný  každý  rok  chovom  cca  75  kureniec,  je  všetko,  čo 
priemerná rodina potrebuje. Dividendy na dolár (peňažnú jednotku) sú skutočne enormné, aj 
keby sa malo pre ne všetko krmivo kupovať. Kvôli faktu, že pôda u nás nie je prispôsobená na 
pestovanie obilnín a faktu, že sme museli všetku pôdu venovať záhrade, kupovali sme takmer 
všetko krmivo pre kurence. Niet však dôvod, aby sa v prípade možnosti krmivo nepestovalo 
priamo na usadlosti, ak je vhodná pôda. Týmto sa jednoducho zvyšujú získané dividendy a 
proporcionálne znižuje závislosť rodiny na príjme a nákupoch z vonku. Práca popri kŕmení a 
staraní sa o takýto kŕdeľ kuriat nie je náročná, obzvlášť ak máte dobré vybavenie a kurín. 
Veľký projekt kurína, z ktorého by sa dali získať nejaké peniaze, je ale úplne odlišná vec. 
Podnikanie s hydinou sa, zdá sa, teší všeobecnej obľube. Vyzerá ako ľahký spôsob, ako si 
zarobiť na živobytie. No vytváranie zisku si vyžaduje omnoho viac skúsenosti a väčšiu mieru 
schopnosti než priemerný človek má. Jeden rok sme to skúšali, a hoci sme v tomto projekte 
neprišli  o  žiadne  peniaze  (naopak,  podľa  zvyčajných  štandardov  by sa  dal  považovať  za 

1



úspech), bola to jedna zo skúseností, ktorá nás primäla k rozhodnutiu neprodukovať nič na 
predaj.

Pár rokov potom, čo sme sa presťahovali  na vidiek,  lekár nariadil  môjmu bratovi,  aby 
taktiež odišiel na vidiek. Pozvali sme ho na „Sevenacres“ a navrhli, aby náklady kompenzoval 
chovom hydiny na vajcia a kurčatá pre trh. A tak sme v ten rok mali možnosť sledovať, čo sa 
stane, keď sa kŕdeľ rozrastie na niečo ako sú komerčné proporcie. Vajcia sa predávali dobre a 
za vysoké ceny, kohútiky boli kapúnizované a na jeseň predané miestnej reštaurácii. No keď 
bolo po všetkom, nebolo toho veľa, čo stálo za tú prácu, ktorá bola do tohto projektu vložená.

Keď sa zaplatilo za krmivo a zásoby, môjmu bratovi za jeho letnú prácu zostali vo vrecku 
iba drobné.  No tento experiment  však bol cenný, pretože dokázal jednu z vecí,  ktorá nám 
pomohla rozhodnúť sa, aby sme extra čas, ktorý by sme mohli venovať produkcii, venovali 
chovu či pestovaniu iných vecí, než snažiť sa o prebytok jednej komodity za účelom predaja.

Tento princíp sme aplikovali  na samotný kurín,  udržujúc počet  sliepok a chovajúc inú 
hydinu. Chovali sme pekinské kačky a zistili, že tieto produkujú prakticky tak mnoho vajec 
ako  rôzne  druhy  sliepok,  a  navyše  sú  vítanou  obmenou  stravy.  Chovali  sme  i  morky, 
plánujeme chovať prinajmenšom jeden druh na stôl každý mesiac, a kŕdeľ bude určený na 
vianočné  darčeky.  Tento  experiment  v domácej  produkcii  darčekov  bol  medzi  našimi 
najúspešnejšími, sentiment obklopujúci pečeného vianočného moriaka vonia Vianocami viac 
než akýkoľvek továrensky vyrábaný dar bežne dostupný v preplnených obchodoch. Chovali 
sme holuby a bažanty hlavne kvôli romantike. Časťou nášho jarného ruchu je sledovať prvé 
objavenie sa bažantov v celej ich kráse, ako tancujú svoje vábivé tance.

Pár  slov  musím  dodať  k otázke  čerstvých  vajec.  V meste  sme  si  zvykli  kupovať  tzv. 
čerstvé  vajcia,  no podľa samotnej  povahy vecí  bolo nemožné,  aby boli  skutočne  čerstvé. 
Dokonca i vajcia z blízkosti miest sa iba zriedka dostávajú do predaja v meste predtým, než sú 
dva  týždne  staré.  Iste,  jazyk  mestského človeka  je  tak  málo  kultivovaný,  že  lepšie  chute 
všetkých druhov jedál preňho stratili význam. Industrializmus a urbanizácia spoločne oputli 
jeho chute. Pokiaľ ide o čerstvé vajcia, rodina Borsodiových pozostáva z gurmánov. Fakt, že 
obyčajné vajce začalo mať pre nás novú hodnotu je typické pre prehodnotenie,  ktoré sme 
absolvovali naším návratom k prírode.

Mlieko,  smotana,  cmar,  syr,  zmrzlina – všetky rôzne mliečne produkty – predstavovali 
počas nášho života v meste jednu z veľkých položiek v našom potravinovom rozpočte. Naša 
zásoba mlieka pozostávala z mlieka stupňa A, denne dodávaného v sklenených fľašiach. Toto 
mlieko  bolo  pasterizované.  Používali  sme  mliekarenské  maslo,  ktoré  bolo  v tom  čase 
vyrábané zo surovej smotany. Od tej doby boli mliekárne nútené používať iba pasterizované 
mlieko. Cmar sme pili iba príležitostne. Potom, čo sme sa presťahovali na vidiek, sa stal cmar 
časťou našej pravidelnej diéty,  ukázalo sa, že je to najzdravší a najvýživnejší potravinový 
prostriedok. Zmrzlinu sme v meste jedli s oveľa väčšou striedmosťou než ako jeme dnes, azda 
kvôli nejakej puritánskej prekážke ohľadom prílišného jedenia dezertov. No tento názor bol 
pravdepodobne správny, aspoň pokiaľ ide o komerčne vyrábanú zmrzlinu, ktorú sme zvykli 
konzumovať. Väčšina komerčných zmrzlín, často vyrábaných zo skazenej smotany, umelého 
farbiva a syntetických ochucovadiel, nie je iste žiaducim jedlom. No ani najlepšie komerčné 
zmrzliny  sa  nedajú  porovnať  s podomácky  vyrobenou  zmrzlinou  a  mrazenými  dezertami 
zhotovenými z čistej, sladkej smotany, čerstvých vajec a skutočnej ovocnej šťavy. Veľká časť 
syrov  dnes  v meste  konzumovaných  je  syntetických,  vyrábaných  z čohosi,  čo  vynašli 
pivovarníci a čo sa nedá ani syrom nazvať. Predtým, než sme opustili mesto, sme jedli len 
málo syra, no na vidieku sme začali jesť všetok tvaroh, ktorý sme si mohli dovoliť, a keď sme 
sa dozvedeli, akou užitočnou časťou diéty môže syr byť., začali sme kupovať tie druhy syrov, 
ktoré sme doma nemohli vyrobiť.

Našej revolte proti komerčným mliečnym produktom napomohol jeden z tých náhodných 
incidentov,  ktoré formujú naše životy,  aj  keď si v tom čase len zriedka uvedomujeme ich 
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dôležitosť.  Pani Borsodiová,  predtým, než sa vzdala zamestnania,  mala možnosť navštíviť 
jednu z najväčších mliekarní v krajine, aby získala informácie ohľadom reklamnej kampane. 
Jej rozčarovanie týkajúce sa mliekarenskeho priemyslu bolo úplné. Ako zistila, moderná veda 
bola využívaná k výrobe chutného a atraktívne vyzerajúceho masla zo surovín, ktoré často 
prichádzali do mliekarne vhodné akurát na krmenie prasiat. Povrchná čistota bola všade, no 
pod povrchom sa nachádzal fakt, že tento systém bol tak dokonalý, že bez ohľadu na to, aký 
druh smotany sa použil, vytvoril sa výrobok so zdaním kvality. Niet pochýb, že v dokonalo 
organizovanom industriálnom štáte, v ktorom sa nejakým spôsobom nebude hľadieť na zisk, 
technici v mliekarňach eliminujú niektoré z najhorších súčasných hriechov masovej výroby. 
Voči neobmedzenému vládnemu dozoru  sme však boli  nielen skeptickí,  ale nevideli  sme 
žiaded  dôvod  k tomu,  aby  sme  odložili  jedenie  čistých  a  čerstvých  potravín  niekedy  do 
budúcnosti,  keď  sociálna  revolúcia  vyčistí  všetky  škrvny  dnešnej  industriálnej  výroby. 
Kontakty so štátnymi  inštitúciami – napr. nemocnicami – nám okrem toho bránili  zdieľať 
optimistické nádeje socialistických priateľov týkajúce sa potravín, ktoré sa budú produkovať 
v socialistickom nebi.

Akonáhle sme sa usadili na vidieku, kúpili sme kravu – príliš dobrú kravu, obávam sa. 
Keď bola odpočinutá, dávala nám okolo 20 litrov mlieka denne. Väčšinou sme mali toľko 
mlieka, že sa zdalo, že sa v ňom môžeme kúpať. Ale aké to bolo mlieko! Napriek tomu, že 
sme pili všetko mlieko, na ktoré sme dostali chuť, vyrábali vlastné maslo a tvaroh, stále sme 
mali  prebytok  mlieka.  Pár  susedov  nás  prosilo,  aby  sme  im  mlieko  predávali,  no  táto 
skúsenosť, podobne ako skúsenosť s predajom vajec a kureniec, iba potvrdila naše odhodlanie 
neprodukovať pre trh. Produkovali sme kvalitu mlieka vysoko prevyšujúcu kvalitu mlieka na 
trhu,  to,  čo  sme  získavali,  ťažko zaplatilo  čo i  len  prácu  umývania  fliaš  a  ich  roznášku. 
Rozmýšľali sme nad tým, čo by sme mohli kúpiť za peniaze, aspoň z polovice tak cenné ako 
mlieko. Potrebovali sme 2,5 – 3,5 litra mlieka denne. Dvadsať litrov denne bolo fakt veľa. 
Nemali  sme  žiaden  zámer  žiť  len  z mlieka,  či  v tomto  podnikať.  Pre  štvorčlennú  rodinu 
nebola krava asi najlepším riešením mliečneho problému. U rodiny so 6 a viac členmi by to 
azda bolo odlišné. Chov kravy na mlieko však pre nás bolo ako zatĺkať malé klince parným 
kladivom. Kravu sme predali a rozhodli sa skúsiť švajčiarske mliečne kozy.

Mliečna koza je ešte vždy akousi novinkou, hendikepovanou faktom, že koza by mala byť 
pre zábavu. V našom posudzovaní je ideálnym riešením problému produkcie mlieka pre našu 
rodinu.  Jej  mlieko  je  bohatšie  než  kravské  mlieko  v obsahu  mliečneho  tuku  a  ľahšie 
stráviteľné.  Keď  sú  kozy  správne  živené,  je  ťažko  odlíšiť  chuť  ich  mlieka  od  mlieka 
kravského.  Opakovane  sme  balamutili  našich  priateľov,  ktorí  mali  voči  koziemu  mlieku 
predsudky. Kúpili sme jednu čistokrvnú toggenburgskú kozu a jednu akostnú kozu. Akostná 
koza bola pravdepodobne kríženec, no niet dôvodu k tomu, aby človek utrácal za čistokrvné 
kozy,  ak  nezamýšľa  kozy  chovať.  Správne  zvolené  krížence  dávajú  prakticky  rovnaké 
množstvo mlieka a sú menej nákladné. Avšak mali by byť zakúpené dve. Kozy sú evidentne 
čriedovité, ak nemajú spoločnosť, sú veľmi hnevlivé a zadržiavajú mlieko. Cap smrdí a je 
nepríjemný, a kozy by k nemu mali byť privedené, ak sú pripravené na rozmnožovanie. Na 
rozdiel do kravy,  ktorá v ruji je značne nepríjemná, neustále bučiac a kadiac, kozy sú tak 
malé, že sa dajú naložiť do auta a odviezť k capovi. Chov kôz, s kozľaťom u jednej v jari a u 
druhej v jeseni, zabezpečí po celý rok prísun mlieka. Odpočinuté kozy nám poskytovali okolo 
4 litrov mlieka denne.

Medzi veľké výhody kôz patrí veľká redukcia práce pri ich dojení a starostlivosti o ne. 
Nadojiť  1,5  –  3  litre  mlieka  ráno  a  večer  sa  ukázalo  ako  triviálna  práca  v porovnaní 
s desaťlitrovým vedrom dvakrát denne. A kozy, na rozdiel od kravy, boli čistotné. Skutočne, 
kozy sú vo svojich návykoch prieberčivé. Nebudú jesť zrno či seno, ktoré bolo pošliapané, aj 
keď  skonzumujú  takmer  každý  druh  vegetácie  a  radi  konzumujú  kôru  stromov.  Táto 
náklonnosť k stromovej kôre pravdepodobne vysvetľuje ich náklonnosť k papieru,  ktorý je 
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väčšinou  vyrábaný  z drevnej  buničiny.  Pravdepodobne  by  zožrali  papier  z plechovky 
s atramentom, ale že by skonzumovali i samotný atrament, to sa mi zdá ako číra povera.

Jedna nevýhoda kôz sa týka masla. Tukové guľôčky v kozom mlieku sa neoddeľujú tak 
pohotovo, ako v mlieku kravskom. Ak sa má vyrobiť  maslo,  musí  sa použiť  odstreďovač 
smotany. S týmto aparátom sme túto nevýhodu prekonali, zdá sa mi, že pre malú rodinu sú 
všetky výhody na strane kozy. Výroba masla, s použitím výkonnej maselnice, sa ukázala ako 
najziskovejšia činnosť.

Čerstvé, podomácky vyrobené maslo a maslo z mliekarne sa porovnávať jednoducho nedá. 
V dobrej chladničke, ktorá dodáva smotane správnu teplotu, sa maslo vytvára veľmi rýchlo. 
Väčšina operácií  pri výrobe masla sa dá vykonávať mechnaicky s výkonným kuchynským 
mixérom.

Keď sme „Sevenacres“ kúpili, stali sme sa vlastníkmi malej „farmy“, ktorá v skutočnosti 
bola len málo vhodná pre farmárenie. Mali sme dostatok miesta pre záhradu, aj keď sa na 
pozemku roky nič nepestovalo, mali sme starý sad, kde boli nejaké jablone, slivky a čerešne, 
lúku a kus lesa. Skutočné farmárske činnosti pre nás – keď sme začali vyvíjať našu teóriu 
sebestačnosti – spadali do dvoch kategórií: pestovanie zeleniny, ovocia a ostatných potravín 
pre  vlastnú  spotrebu  a  pestovanie  krmiva  pre  sliepky,  kozy  a  ďalšie  zvieratá.  U  prvej 
kategórie sme mali značný úspech, u druhej sme toho zatiaľ vyskúšali relatívne málo.

Počas štyroch rokov nášho pobytu na „Sevenacres“ sme sa pestovaniu obilnín nevenovali, 
hoci  sme  mali  dostatok  priestoru  na  pestovanie  na  krmivo  i  na  náš  vlastný  stôl.  Na 
„Dogwoods“ sme ešte nevyklčovali dostatok pôdy. Stále sme dopestovali nejaké seno, a na 
našom novom pozemku máme každý rok dostatok ovsa, ktorým kŕmime toggenbergské kozy. 
Dúfame, že nakoniec budeme produkovať vlastné krmivo, pretože veríme, že pre usadlíkov to 
je praktické a extrémne výnosné.  Hektár venovaný kukurici  a  pšenici,  pol  akra venovaný 
ďateline, sóji či lucerne zabezpečí krmivo pre celý živočíšny chov potrebný pre priemernú 
rodinu, zvlášť ak sú polia dobre hnojené a správne kultivované. Komerčne predávané krmivo 
nás stálo pravidelne 2-3-krát viac ako dostávali farmári v oblastiach, kde pestovali obilniny, 
za kukuricu a iné obilniny.  Ba niekedy až 4-krát viac. Keď sa k cene, ktorú dostal farmár, 
pridala cena prepravy,  skladovania a balenia,  výsledná cena vôbec nepripomínala cenu na 
primárnom trhu. Aj keď je pestovanie krmiva pre usadlíka drahšie než pre farmára,  ktorý 
prevádzkuje obilninovú „továreň“ na Západe, stále to bude preňho lacnejšie, než toto krmivo 
kupovať.

Pretože  sme  pestovali  len  málo  nášho  krmiva,  všetko,  čo  sme  našimi  operáciami 
s dobytkom vykonávali, bolo nahradenie nášho mesačného účtu za krmivo účtom za mlieko a 
maslo,  účtom za vajcia a hydinu,  ktoré sme kupovali v meste.  Tieto účty však boli nielen 
nižšie, ale umožnili nám tešiť sa z oveľa vyššej kvality mliečnych a hydinových produktov, 
než akú sme boli schopní získať v meste. Jedného dňa na našom novom pozemku vyklčujeme 
dostatok  pňov a  koreňov,  aby sme sa zbavili  i  účtu za krmivo.  Keď tento čas  príde,  pre 
industriálny  systém bude  ťažké  vyhladovať  nás,  bez  ohľadu  na  to,  ako  zle  na  tom bude 
priemysel.

Úplne vegetariánska rodina môže kompletne žiť zo záhrady a sadu, ktoré zaberajú nie viac 
ako hektár zeme. No k doktrínam tohto dietarneho kultu sme nikdy nepriľnuli, aj keď sme 
presvedčení,  že  priemerná  americká  rodina  skonzumuje  oveľa  viac  mäsa,  než  si  zdravie 
vyžaduje. Väčšina z nás si takpovediac zubami kope vlastný hrob. Prejedanie sa mäsom je 
jedným zo spôsobov, akým verejnosť všeobecne praktikuje túto formu samovraždy. Z tohto 
dôvodu sme sa pokúsili zvýšiť našu spotrebu ovocia a zeleniny a príslušne znížiť spotrebu 
mäsa. Zeleninová záhrada a sad týmto na našej usadlosti získali oveľa väčšiu ekonomickú 
dôležitosť než na priemernej farme, a príslušne sa znížila dôležitosť dobytka. Nikdy sme sa 
napríklad nevenovali chovu ošípaných, hoci máme bravčovinu radi. Pri kurčatách, kačkách, 
moriakoch a občasnom teľati, ktoré sme nechceli chovať a tým pádom sme sa ho rozhodli 
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skonzumovať, sme mali mäsa dostatok. Keď sme dostali chuť na šunku alebo bravčové, šli 
sme na miestny trh. Rodiny, ktoré majú väčší hlad po mäse než rodina Borsodiových by mala 
každý rok vychovať pár ošípaných, kúpiť mladé odstavčatá a chovať ich na jeseň a zimu. To 
im zabezpečí  taktiež dostatočnú zásobu bravčovej  masti,  prirodzeného produktu,  namiesto 
chemických tukov, ktoré dnes ľudia používajú. Maslo a hydinový tuk nám však umožnili 
vyhnúť sa nákupu iných tukov s výnimkou olivového oleja.

Zeleninová záhrada by mala byť dostatočne veľká na zásobovanie rodiny počas sezóny 
dozrievania a postačujúca pre zaváranie a sušenie na zimu. V našej záhrade venujeme značnú 
pozornosť hlavným plodinám ako je hrach, fazuľa, reďkovka, mrkva, hlávkový šalát, kapusta, 
biela  repa,  špargľa,  rebarbora,  zemiaky  a  sladká  kukurica,  no  vždy  sme  vyberali  chutné 
odrody týchto starých spoľahlivých pomocníkov.  Odrody vyvíjané pre komerčné účely sú 
zvyčajne pozoruhodné veľkosťou a farbou, než chuťou. Príkladom toho je sladká kukurica. Po 
mnohé roky sme nepestovali nič iné ako žltú bantamovú kukuricu, o ktorej si myslíme, že 
kvalitou ďaleko predčí veľkú bielu kukuricu, ktorú sme zvykli kupovať na mestských trhoch. 
Mimochodom,  sladká  kukurica,  čerstvo  prinesená  zo  záhrady,  predtým,  než  sa  cukor 
v kukurici  začne  meniť  na  škrob,  je  úplne  odlišnou  potravinou  než  sladká  kukurica  po 
preprave do mesta, pričom sa viac-menej vysúša. I otupený jazyk nemá problém rozpoznať 
rozdiel.

Takáto záhrada je oveľa väčšou úlohou než obyčajná prímestská záhradka. Pokiaľ človek 
nie je spokojný s námahou ničiacou chrbát,  záhrada sa nedá udržiavať rýľom na „orbu“ a 
motykou  na  „kultiváciu“.  Aby  sme  znížili  prácu  na  znesiteľnú  úroveň,  uchýlili  sme  sa 
k mobilnému kultivátoru, jednému z najjednoduchších poľnohospodárskych nástrojov. Tento 
relatívne nenákladný kus náradia zredukoval prácu tak, že si nevyžadovala viac môjho času a 
sily než koľko by som venoval každodennému pravidelnému cvičeniu. Investícia  $3.50 - $5 
do tohto nástroja s prídavnými zariadeniami  ako sú pluhy,  plečky,  kultivátory a  brány,  sa 
opakovane vyplatí  už len v jedinom roku. S výnimkou orby a sadenia umožňuje používať 
našu „ľudskú“ silu bez jej zneužívania. Na jar a v jeseni, keď je čas sadenia alebo zberu, celá 
rodina ide do záhrady a  ťažšia  práca  v tom čase  sa  mení  na akýsi  druh rodinnej  hry.  Je 
zábavným faktom, že záhrada mi poskytovala cvičenie, za ktoré som musel v meste platiť. 
Tam, aby som sa udržiaval v kondícii, som sa venoval posilňovniam alebo golfu.

Pri  svojom farmárčení  sme experimentovali  s využítím energie.  No energia  je na takej 
úrovni, ako sme operovali my, skutočne nie nevyhnutná. Na našom pozemku máme traktor 
Fordson,  no  kúpili  sme  ho  iba  preto,  že  sme  museli  vyčistiť  pozemok,  na  ktorom  sme 
vybudovali náš nový dom. Pri výkopoch, stavbe cesty a ťahaní dreva na „Dogwoods“ sa viac 
ako vyplatil. Dokonca i malý záhradný traktor (malotraktor), ktorý dnes predstavuje investíciu 
okolo 200 dolárov, má pochybnú užitočnosť, pokiaľ sa usadlík nevenuje kukurici, pšenici či 
iným obilninám. Vtedy je výnosnou investíciou buď kôň, alebo malotraktor,  za súčasných 
podmienok je snáď kôň ešte vhodnejší. Na nákup nafty a oleja sú potrebné peniaze, „palivo“ 
pre koňa sa dá vyprodukovať na farme. Kôň taktiež umožňuje znížiť náklady na hnojivo. Niet 
divu,  že  od  počiatku  krízy  sa  zvýšilo  využitie  koní  pre  farmárenie  a  znížilo  používanie 
traktorov.

Po  stránke  ekonomickej  i  vyživovacej  sme  revoltovali  proti  komerčným  cereáliám  a 
zvyčajnej bielej múke. Malý mlynček, ku ktorému sme pripojili motor z nepotrebnej myčky, 
nám umožnil  mlieť  vlastnú múku a cereálie  na raňajky.  Dokonca sa  nám podarilo  znížiť 
náklady na krmivo, ktorým sme krmili kurence tým, že sme kupovali zrno a sami ho mleli. 
To, že tento jednoduchý stroj patrí na každú usadlosť, sa dá jednoznačne demonštrovať na 
základe toho, koľko ušetrí na nákladoch na celozrnnú múku, ktorá je jediným druhom múky, 
ktorý používame.

Samozrejme, pšenicu sme museli kupovať. Tým pádom je to náš prvý náklad. Ak by sme 
na našej usadlosti  pestovali  pšenicu,  ovos a kukuricu,  tento náklad by nebol prvý. Prvým 
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nákladom by bolo čokoľvek, čo by sme museli venovať v práci a v peniazoch na vypestovanie 
pšenice. Po zaplatení za pšenicu a pridaní hodnoty práce a nákladov za energiu a podobné 
výdavky  v prevádzkovaní  nášho  mlynu,  naša  celozrnná  múka  stála  1,5  centa  za  libru. 
Celozrnná múka rovnakej kvality sa dnes v obchode predáva za 6,5 centa za libru. Rozdiel 
medzi  nimi je sám o sebe dostatočný na to, aby sa nám investícia  do mlynčeka na múku 
vrátila  v pekných  výnosoch.  No  úspora  na  bielej  múke  je  podľa  mňa  oveľa  väčšia,  a 
pozostáva z iných úspor než sa dá kalkulovať vo finančnom vyjadrení.

Bielu múku nepoužívame - jedine príležitostne na múčniky. Domnievam sa, že biela múka, 
spoločne s bielym cukrom a bielou ryžou, je jedným z najškodlivejších produktov, za ktoré 
vďačíme priemyselnému systému. Všetky tieto odvápnené a vybielené potraviny sú vyrábané 
nielen pre výzor,  ale taktiež na to,  aby sa dali  skladovať počas dlhého časového obdobia 
medzi  dobou zomletia  a  dobou spotreby verejnosťou.  Zubári  vám povedia,  že  tieto  biele 
potraviny  oslabujú  zuby,  lekári  a  gastro-entrológovia  vám povedia,  že  spôsobujú  zápchu. 
Osobne ich považujem za veľkú bielu epidémiu tuberkulózy.

Biela múka je jedným z troch produktov, na ktoré sa v našich mlynoch pretvára pšenica. 
Biela  múka,  ktorú  konzumujeme  v chlebe  a  pečive,  hrubo  mletá  pšenica  je  vybielená  a 
predávaná ako cereálie a otruby sú nám ponúkané v pekných balíčkoch, aby nám pomohli 
zbaviť sa zápky, spôsobenej bielou múkou. Dr. Kellogg  z Battle Creek Sanitarium, ktorý 
prvý prišiel s myšlienkou predávať otruby na vyliečenie zápchy, zarobil milióny na predaji 
tohto  vedľajšieho  produktu  moderného  mlynárskeho  priemyslu  oklamanej  americkej 
verejnosti.  No pokiaľ  nástoja  na  konzumovaní  bielej  múky,  otruby sú takmer  základným 
nákupom.  Všetky tieto  tri  produkty sú obsiahnuté  v celozrnnej  múke,  ktorú používame,  a 
ktorá nás stojí okolo 1,5 centa za libru.  Keď kupujeme 
pšenicu  potom,  ako  je  rozdelená  v mlyne  na  tri  časti, 
platíme okolo 2 centov za libru bielej  múky,  okolo 13 
centov za libru cereálií a 20 centov za otruby.

Čo  platí  o  pšenici,  platí  i  o  kukurici.  Domáce 
mlynčeky nám umožňujú mlieť vlastnú kukuricu v cene 
okolo 1,25 centa za libru. Je to však celozrná kukuričná 
múka  a  nie  bledý  duch  staromódneho  kukuričného 
pokrmu našich starých mám. No vyschnutá hmota, ktorá 
sa  dnes  v našich  obchodoch  ako  kukuričný  pokrm 
predáva, stojí 9 centov za libru. Táto kukuričná zmes sa 
vyrába zo zvyškov celých zŕn potom, čo je najlepšia časť 
z toho  chemicky  ošetrená  a  premenená  na  glukózu  a 
kukuričný  sirup.  Tieto  chemické  látky  nahradili  med, 
javorový  sirup,  melasu  a  hnedý  cukor,  ktoré  boli 
konzumované pred rokmi, a ktoré si každá rodina môže 
sama  vyrábať.  Priemyselná  výroba  týchto  pokrmov, 
namiesto  reprezentovania  pokroku  vyústila 
v poskytovanie podradných jedál za oveľa vyššiu cenu.

Americká  gazdinka  má  vo  zvyku  neustále  kupovať 
stále viac a viac hotových či polohotových jedál, a vo svojej kuchyni stále menej variť. Po 
našom presťahovaní sa na vidiek kuchyňa Borsodiovcov prezentovala úplne opačný trend. 
Nebola  to  iba  miestnosť,  kde  sme  varili  alebo  ohrievali  jedlá  na  stôl  –  stala  sa  rodinou 
konzervárňou, baliarňou a mliekarňou. Zistili sme, že v takejto kuchyni môže priemerná žena 
získať oveľa viac, než získava v továrni, obchode či v kancelárii, pre prácu v ktorých mnoho 
miliónov žien opustilo domácnosť.

Jedným z našich prvých výstrelkov,  keď sme začali  znovu vybavovať  a  prerábať  našu 
kuchyňu za účelom výroby, bol nákup parného tlakového hrnca – cena v roku 1920 bola 25 
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Zaváranie  v kuchyni  v  „Dogwoods 
House“.  Všimnite si tlakový hrniec a 
elektrický  mixér,  využívaný  na 
drvenie plodov



dolárov. Ospravedlňovali sme tento zrejmý výstrelok nádejou, že tu bude výnosná investícia. 
Dnešné  tlakové  variče  rovnakej  veľkosti  s mnohými  vylepšeniami  stoja  okolo 8.50  USD. 
Tento domáci spotrebič umožnil našej rodine znížiť potrebný čas na prácu o 60-75 percent 
objemu práce zastaralými metódami. Sterilizovanie pomocou neho sa osvedčilo ako rovnako 
spoľahlivé ako v nejakej veľkej továrni. Bez tlakového hrnca by zaváranie dostatočnej zásoby 
na zimu bolo tak namáhavé, ako záhradníčenie s rýľom a motykou. S tlakovým hrncom bolo 
praktické zavariť viac ako 400 litrov zeleniny a ovocia – postačujúcu zásobu pre rodinu našej 
veľkosti na celú zimu. Okrem plodín zvyčajne konzervovaných nám tlakáč umožnil zavárať 
teľacinu, hydinu, huby a želatínu. Umožnil nám prežiť zimu s pohármi takých dobrôt, ako sú 
kuracie prsia, teľacia želatína a mätovou marmeládou. Tieto nás stali tak málo – pominúc 
prácu, ktorú tlakový hrniec a kuchynský mixér zredukovali na minimum, že sme veľmi rýchlo 
prestali detailne porovnávať náklady domácich výrobokov a konzervovaných potravín nižšej 
kvality, ktoré sme kedysi konzumovali.

Postupom času  sme pridávali  do kuchyne  mnoho  ďalších  spotrebičov,  ktoré  sú zväčša 
považované za luxus. Spomínal som, že sme kúpili elektrický sporák. Na „Sevenacres“ nebol 
dostupný  plyn,  variť  na  naftovom  variči  neprichádzalo  do  úvahy,  zatiaľčo  staromódna 
kuchynská pec, akokoľvek žiaduca v zime, v lete menila kuchyňu na horúce peklo. Náš starý 
elektrický  sporák,  ktorý  pred  10  rokmi  stál  75  dolárov,  bol  nakoniec  pred  pár  rokmi 
nahradený  sporákom  s cenou  250  USD  –  sporákom  vybaveným  moderným  ovládaním 
vyvinutým počas tejto doby. No ani tu sme nechceli pripustiť, že utrácame za luxus, akurát 
sme držali krok s dobou, čo sa týka produktívneho kuchynského vybavenia. Test, ktorý sme 
vykonali  v čase  inštalácie  tohto  nového  sporáku,  kuchynského  mixéra  za  200 dolárov  so 
všetkými  možnými  prídavnými  zariadeniami  a  elektrickej  chladničky,  potvrdil,  že  sú  to 
výnosné investície. Pani Borsodiová a pracovník firmy General Electric Company pripravili 
dva  úplné  chody  pozostávajúce  z kurčiat,  fazule,  sekanej  mrkvi,  sušených  sliviek  a 
čokoládového  zákusku  pre  skupinu  priateľov.  Jedno  z jedál  bolo  pripravené  výlučne  z 
„kúpených“ produktov, bez ďalších prísad s výnimkou ohriatia. Celkový náklad na toto jedlo 
bol $3.46. Druhé bolo presne to isté menu, akurát pripravené z domácich surovín. Po prerátaní 
nákladu surovín v trhových cenách, elektrického prúdu, investícií do strojov a vybavenia a 
aproximácie rozdielu vo váhe dvoch jedál, celkový náklad domáceho jedla bol $1.59 – úspora 
$1.87 na jedinej porcii. To predstavovalo úsporu $1.40 za hodinu času použitého pri príprave 
jedla  – čo je vcelku pekný výnos v porovnaní  s tým,  čo väčšina žien  v priemysle  zarába. 
Znásobte tieto úspory viac ako tisíckou jedál, ktoré ročne priemerná rodina skonzumuje a je 
ľahké  vidieť,  prečo  sme  tvrdili,  že  dobre  vybavená  kuchyňa  nie  je  žiaden  luxus,  ale 
absolútnym základom produktívnej domácnosti.

Je  však  možné  ekonomický  argument  príliš  zdôrazňovať.  Kuchyňa  nie  je  jediným 
miestom, kde môže priemerná žena zarábať peniaze. Je to iba jedno z miest v domácnosti, kde 
môže uplatňovať svoje kreatívne a umelecké vlohy. Varenie je umením. Je to jedno z umení, 
ktoré sa dnes značne zanedbáva, pretože sme všeobecne prijali ako fakt klamstvo, že jediným 
umením je to, čo nemá žiadne využitie.

No  varenie  je  ešte  viac  než  umenie.  Rovnako  tak  je  to  veda.  Chémia  potravín  je 
fascinujúcou témou. A ak by to ženy vedeli,  zdravie sa dá lepšie udržiavať tým, čo robia 
v kuchyni, než tým, čo pre svoje rodiny môžu urobiť všetci lekári a lekárnici.

2



KAPITOLA IV
TKÁČSKY STAV A ŠIJACÍ STROJ

KEĎ som sa po prvýkrát začal zaujímať o domáce šitie, môj otec mi vyrozprával príbeh, 
ktorý som opakovane prerozprával, pretože najživšie ilustruje ekonomické výhody toho, čo 
nazývam domácou výrobou.

Keď odišiel zo svojho domova v Maďarsku, aby prišiel do tejto krajiny, mal 25 rokov. To 
bolo ani nie pred 50 rokmi. V čase svojho odchodu z Maďarska boli prestieradlá, používané 
v rodičovskom dome, tie isté prestieradlá, ktoré boli tými istými ručne tkanými a pradenými 
prestieradlami, danými jeho matke 30 rokov predtým ako svadobný dar. No v čase, keď môj 
otec opustil rodičovský dom boli tieto prestieradlá v dokonalom stave a zjavne vhodné pre 
celoživotné  používanie.  Po  30  rokoch  neustálej  služby boli  tieto  ručne  tkané,  ručne  šité, 
domácky  bielené  a  prané  prestieradlá  stále  biele  ako  sneh,  hrubé  plátno  s dnes  takmer 
nenapodobiteľnou kvalitou.

Dajme  teraz  do  protikladu  prestieradlá,  ktoré  boli  v dome  mojej  starej  matky 
s prestieradlami  v našom  dome  dnes  a  prakticky  vo  všetkých  domácnostiach 
industrializovanej  Ameriky.  V porovnaní  s prepychovým  ťažkým  plátnom  v dome  mojej 
starej matky, používame relatívne lacné, tenké, fabrikové plátno, ktoré zvykneme posielať do 
komerčných  práčovní  a  zhruba  každé  dva  roky  meníme.  Pri  praní  doma  vydržia  zhruba 
dvakrát dlhšie. Iste, prvý náklad na tieto továrenské prestieradlá je menší, než náklad ručne 
zhotovených prestieradiel, no konečný a celkový náklad je oveľa väčší, a v žiadnom prípade 
nemáme  luxus  používania  prestieradiel,  ktoré  sa  v dome  mojej  starej  matky  používali 
každodenne. Neviem, koľko stáli jej prestieradlá pred 50 rokmi. Za naše platíme okolo 1.25 
USD, a na báze komerčného prania musíme každé dva roky kupovať nové.  Náš výdaj za 
prestieradlá za 30 rokov, pričom je naša rodina ¼ veľkosti rodiny starej mamy,  teda bude 
18.75 USD za prestieradlo – som si istý, že je to oveľa viac, než sa utratilo za prestieradlá 
počas  rovnakého obdobia  v dome starej  mamy.  A na  konci  30 rokov nebudeme mať  nič 
okrem hromady  tenkých  bavlnených  handier,  zatiaľčo  v starom dome stále  mali  pôvodné 
prestieradlá pravdepodobne stále vhodné na ten istý účel.

Pred érou továrenského šitia a pradenia, ktoré začalo vo fabrike Arkwright v anglickom 
Nottinghame v roku 1768 sa tkaniny a oblečenie vyrábali v domácnostiach a dielňach každej 
komunity.  Muži pestovali ľan a získavali vlnu a potom tkali. Ženy priadli, šili a háčkovali 
oblečenie  rôzneho  druhu.  Hudba  kolovrátku  a  rytmus  tkáčskeho  stavu  napĺňali  krajinu. 
Možno 1/3 mužov a žien vtedajšej doby – jedna tretina ich úplného pracovného času – sa 
venovala výrobe priadze a textílií, ktoré spotrebovávali.

Namiesto  tkáčskych  dielní  vo  svojich  domácnostiach  má  dnes  Amerika  tisíce  tovární 
zamestnávajúcich státisíce námezdných robotníkov. Mnoho z týchto námezdných robotníkov 
sú deti,  i  napriek kampaniam proti  detskej  práci,  a mzdy v týchto továrňach sú notoricky 
najnižšie  v krajine.  Namiesto  zdravej  a  kreatívnej  práce  v domácnostiach  sa  nám dostáva 
monotónnej a smrtiacej práce v továrňach.

Čosi  málo  viac  ako  jedna  tretina  produkcie  bavlny  sa  využíva  k potrebám priemyslu. 
Používa  sa  na  výrobu  pneumatík,  automobilových  konštrukcií,  elektrických  drôtov  a 
podobných priemyselných produktov. Dve tretiny produkcie bavlny a takmer celá produkcia 
hodvábu  a  vlny  putuje  k spotrebiteľovi  buď  ako  materiál  pre  domácu  výrobu,  alebo 
spracovaná výrobcami oblečenia. To znamená, že iba cca 1 percento tovární a pracovníkov 
v celom tomto priemysle sa zapodieva produkciou pre potreby iných priemyselných odvetví. 
Zvyšok vykonáva prácu, ktorá sa kedysi vykonávala v domácnostiach, a z ktorej veľká časť sa 
domá vykonávať stále dá a naše experimenty s pradením a šitím ukazujú, že sa tak dá konať i 
so skutočnou úsporov práce a peňazí.
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Ak by sa všetky zdroje modernej vedy a priemyslu využili za účelom učiniť kolovrátok, 
cievku a tkáčsky stav skutočne efektívnymi domácimi strojmi (relatívne rovnako efektívnymi 
ako  priemerný  domáci  šijací  stroj),  počet  textilných  dielní,  ktoré  by  mohli  konkurovať 
domácemu výrobcovi by bol bezvýznamný. A ak by náš moderný vynaliezavý génius bol 
takto aplikovaný na tieto prostriedky na tkanie, nejestvovala by v domácom tkaní drina; došlo 
by k úspore času a peňazí; zlepšeniu kvality a dizajnu látky a každý by mal príležitosť zapojiť 
sa do zaujímavej a expresívnej práce. Takto  zlepšená technika by nezaberala viac miesta než 
v mnohých  domoch  zaberajú  haraburdy  a  tkáčovňa  by  dala  domovu  novú  praktickú  a 
ekonomickú funkciu.

Náš tkáčsky stav, napriek pripojeniu voľného člnku, ktorý značne zvýšil jeho účinnosť, 
stále  predstavuje  jeden z najprimitívnejších nástrojov v našej  domácnosti.  V súčasnej  dobe 
neexistuje na trhu žiaden účinný domáci tkáčsky stav. Väčšina tkáčskych strojov, vyrobených 
pre  tzv.  „tkanie  stúh“  s  dôrazom  na  tiché  slovo  „umenie“,  je  postavená  na  archaických 
modeloch alebo vytvorená tak, aby tkanie - namiesto jeho uľahčovania - čo najviac sťažovali,.

Domnievam sa, že najväčší trh pre tieto tkáčske stavy je oblasť liečební. Tkanie je jednou z 
obľúbených metóda „pracovnej terapie“ v neustále sa zvyšujúcom počte liečební pre nervové 
a  duševné  poruchy.  Druh  opakovanej  práce  v  našich  továrňach  a  úradoch,  a  absencia 
kreatívnej a produktívnej práce v našich domácnostiach, obzvlášť pre ženy a deti, nás mení na 
rasu neurotikov. Tkanie je obnovované – mimo módnej stránky – ako terapeutický spôsob 
liečenia  týchto  nešťastníkov.  Aký to  príšerný komentár  toho,  čo sme nazývali  pokrokom. 
Odstrániac tkáčske stavy z našich domovov počas minulého storočia (19. storočia – pozn. 
prekl.) a  presunúc  ich  do  tovární,  teraz  zisťujeme,  že  absencia  kreatívnej  práce,  ktorú 
poskytovali,  prispieva  k neustále  sa  zvyšujúcemu  počtu  neurotických  mužov  a  žien,  a 
nekonečnému počtu „problémových“ detí.  A tak naši lekári opäť zapájajú tkáčsky stav do 
svojich  liečební,  aby sa  obete  tohto  nedostatku  opäť  cítili  dobre.  Následne  ich  po  liečbe 
prepustia do ich domovov, aby sa zase psychicky zrútili.

Tkáčske stavy zhotovované pre liečebnú terapiu a ručné šitie sú zámerne navrhované tak, 
aby zvyšovali množstvo manuálnej práce, ktorú operátori musia vynaložiť na každý meter 
zhotovenej tkaniny. Výsledkom toho je, že skutočná výroba látky je pomalá a namáhavá. Niet 
však dôvodu, prečo by takou mala byť.  Správny druh tkáčskeho stavu umožní  priemernej 
rodine produkovať oblekové látky, prikrývky, ručníky, drapérie a látky na domáce použitie 
s kvalitou prevyšujúcou materiály bežne vyrábané v továrňach a predávané v obchodoch, a 
v cene nižšej, ak sa vezme do úvahy čas, cena materiálov a zásob. Umelecký a emočný zisk 
z praktikovania tohto remesla by bol preto čistým ziskom.

V priemernom dome postačuje tkáčsky stav šírkou yardu (cca meter). Náš zvláda tkaniny 
do šírky 44 palcov. Aj keď sa na jednoduchom dvojriadkovom stave dá vytvoriť mnoho vecí, 
zistili sme, že štvorriadkový stav je oveľa užitočnejší, a to kvôli širšiemu záberu dizajnu. Ak 
však má byť tkáč v domácnosti schopný konkurovať továrni na ekonomickom základe, mal 
by byť každý stav vybavený účinným systémom osnovy a pohyblivým člnkom. Nie sú to 
nákladné veci – prakticky celá investícia do zariadenia na tkanie nemusí presiahnuť 75 USD, 
ak dotyčný dokáže pohyblivý člnok namontovať sám. Člnok na mojom stave bol zhotovený 
podomácky, jeho zmontovanie mi trvalo len 3 či 4 hodiny. S takýmto stavom i priemerný tkáč 
dokáže vyrobiť yard látky za hodinu – a rýchly tkáč, ochotný vynaložiť svoju námahu, dokáže 
denne  vyprodukovať  30  yardov.  Keďže na  ušitie  trojdielneho  obleku  pre  muža  treba  iba 
sedem yardov látky, je možné utkať látku pre oblek na malom stave za jeden deň, a na stave 
schopnom zvládnuť 44-palcový látku menej ako deň.

Istá predstava o možnostiach tkania, i bez predchádzajúcich skúseností, sa dá získať z našej 
prvej skúsenosti  s prikrývkami – jedna bola utkaná mojím priateľom, ktorý nemal v tkaní 
žiadnu prax, za menej než osem hodín. Podobná bola prvej prikrývke môjho syna – o čosi 
lepšej práci – za menej než šesť hodín. Tretia bola o čosi komplikovaniejšia, pri výrobe ktorej 
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sa vystriedali traja členovia rodiny, a preto som čas na jej výrobu nezaznamenal. Priadza na 
tieto prikrývky nás vyšla na cca USD 2.50 pre každú prikrývku – v dobe, kedy sa prikrývky 
podobnej  kvality  predávali  za  oveľa  väčšiu  sumu.  Aj  keďsa  tkáčsky  stav  využíva  iba 
príležitostne, i tak prináša pekné dividendy.

Naše pokusy v spracovaní vlny na odevy demonštrovali 
praktickosť nielen zníženia rozpočtu na naše výdaje na kúpu 
hotových odevov, ale i na výdaje spojené s nákupom látok. 
Sprievodné ilustrácie odevov zhotovených z tkanín utkaných 
v domácnosti  Borsodiovcov  predstavujú  nielen  veľké 
množstvo odevov, ktoré je možné z týchto tkanín zhotoviť, 
ale i fakt, že sú prinajmenšom atraktívnejšie než tie, ktoré sú 
zvyčajne na predaj v predajniach odevov.

Odev  na  sprievodnej  ilustráciii  bol  zhotovený 
z podomácky vyrobenej priadze z hôr Kentucky; látka bola 
utkaná a dokončená v našej domácnosti; odev bol zhotovený 
krajčírom  v neďalekom  salóne.  Priadza  stála  USD  4.50; 
krajčírska  práca  USD  30.  Odevu  sa  dostalo  chvály  od 
rôznych tzv. expertov, ktorí ho oceňovali v rovine USD 60-
90.  Jeden  známy,  ktorý  sa  nedal  považovať  za  experta, 
ktorého odevy však šili krajčíri na 5. avenue, uviedol, že za 
podobné obleky platí 125 USD. Zhodou okolností bol tento 
oblek z tkaniny, ktorú som utkal ako prvú.

Táto  otázka  krajčírstva  prináša  jedno  zo  zábavných 
bláznovstiev modernej civilizácie, ktorej nevenujeme žiadnu 
pozornosť, no za ktorú neustále platíme. Strikne ušité odevy, 
ktoré si dnes muži obliekajú, sa dajú doporučiť len zo zvyku. 
Pri  zhotovovaní  si  vyžadujú  veľkú  zručnosť;  nie  je  preto 
praktické  ich  zhotovovať  doma.  Napriek  tomu  sú  to 
umelecké monštrá. Ľudský tvar vôbec nezdôrazňujú. Nie sú 
ani  praktické.  Väčšina  námahavej  práce  na  svete  je  vykonávaná  mužmi  v overaloch  či 
bavlnených  odevoch,  ktoré  nie  sú  vôbec  šité  na  mieru.  Hoci  sú  obleky  pre  prácu 
v kanceláriách  dostatočne  praktické,  sú  príliš  teplé  pre  použitie  vnútri  –  obzvlášť  vo 
vykurovaných domoch. Bláznivé spoločenské pravidlá nás však nútia ich nosiť. Ak však zase 
vezmeme  navrhovanie  našich  odevov  do  vlastných  rúk,  je  možné  vyvinúť  niečo  oveľa 
atraktívnejšie  a  užitočnejšie.  Môžeme  experimentovať  s blúzami,  či  dokonca  s kostýmami 
napr. čínskeho typu. A apropós, pokiaľ ide o blúzy, je zábavné, ako pri industializácii ruského 
života  za  vlády  Sovietov  sa  staré  ruské  blúzy,  ktoré  sa  dali  vyrobiť  v ktorejkoľvek 
domácnosti, nahrádzajú konvenčným kostýmom západnej civilizácie – ktoré sa musia vyrábať 
v továrňach.

U dámskych šiat je oblasť šitia a a s ním spojených prác, i u prevažujúcich štýlov, oveľa 
širšia. Prezentované odevy ukazujú kabáty, obleky a kostýmy, zhotovené z tkanín utkaných 
v našej domácnosti. Hádam som v tomto ohľade predpojatý, no zdá sa mi, že odevy, ktoré 
pani  Borsodiová  vyrobila  v našej  domácnosti,  úspešne  obstoja  v porovnaní  s tými,  ktoré 
väčšina žien kupuje priamo na nosenie.

Šijací stroj je najdôležitejším domácim prístrojom. Nie je isté, či nejaký iný stroj prináša 
väčšie  dividendy z  investície  doň.  Napriek  tomu  je  to  stále  iba  stroj,  pre  použitie  podľa 
potreby a zase odložený, snáď i na niekoľko mesiacov, keď sa nemusí nič šiť. V kombinácii s 
tkáčskym stavom získava šijací stroj nový význam ekonomicky i umelecky. To, čo mám na 
mysli, sa dá objasniť citátom z článku pani Borsodi v The Handicrafter, ktorý opisuje jeden z 
jej kostýmov:
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Ukážka  tkáčskeho  člnku  na 
stave.  Na trhu nie sú skutočne 
účinné  domáce  tkáčske  stavy. 
Člnok  bol  k tomuto  stavu 
pridaný  až  na našom 
hospodárstve.  Pomocou  tohto 
prídavku  je  za  hodinu 
zhotovený cca cca meter látky. 
Látka odevu na prezentujúcom 
bola  utkaná  na  tomto  stave, 
oblek bol  zhotovený miestnym 
krajčírom.



Kostým bol zhotovený z keprovej látky. Priadza bola a tkáčsky špeciál; osnova číslo 136, a  
útok bol príjemne zelenej farby, číslo 755. Tkanina bola jednoduchým keprom, zhotoveným  
s pomocou štyroch nožných pák opakovaným postupom 1, 2, 3, 4. Použité boli štyri yardy  
materiálu širokého 27 palcov. Kostým bol založený na modeli Vogue, v mnohých detailoch 
modifikovanom. Keďže som nikdy predtým nešila, výroba tohto kostýmu trvala oveľa viac 
času, než by zabrala výroba druhého. Okamžite po vystrihnutí materiálu podľa vzoru som  
okraje prichytila pomocou šijacieho stroja. To zabránilo materiálu rozplietaní. Potom som 
pokračovala podobne ako pri inom kabáte či šatách. Nakoniec, po dokončení som získala  
kostým, opakovane označený za veľmi dobre vyzerajúci, a ktorý mi priniesol pri svojej výrobe 
oveľa väčšiu radosť, než keby som podobný tovar kupovala v obchode. Mimo kožucha je to  
najteplejší kabát, aký som kedy nosila.

Porovnať náklady s produktom z továrne je obtiažne, pretože som si nemohla dovoliť kúpiť  
materiál takej kvality. To by si vyžadovalo skutočne návštevu nákladnej dielne, v čase, keď 
som  tento  kostým  dokončila,  by  bolo  nutné  zájsť  dokonca  do  štýlového  či  exkluzívneho  
obchodu, pretože tento materiál akurát prichádzal do módy. Vezmúc všetky tieto záležitosti do 
úvahy,moje hodnotenie predstavuje najkonzervatívnejšiu cenu.

Posudzujúc  čas  strávený  tkaním  a  šitím,  pamätajte  na  to,,  že  šlo  o  moju  prvú  takúto  
skúsenosť,  a dokonca už pri  druhej  takejto  práci  by čas tkania a šitia  mohol byť značne 
zredukovaný. Na druhý pokus by som mohla taktiež vyrobiť ešte krajší kostým.

Ohodnotením hodiny môjho času na 50 centov, som, myslím, relatívne veľmi veľkorysá 
voči továrni, pretože za takú prácu len pár tovární platí takú cenu. Iste, továreň má svojich 
návrhárov, ktorí sú dobre platení, no za takúto službu som platila v modeli Vogue, na ktorý  
som  sa  spoliehala  pre  istotu  štýlu  a  vhodnosti.  A  okrem  úspory  na  výrobku  som  mala 
potešenie z môjho vlastného výtvoru.

Pol libry osnovy á $3.00 $1.50
Libra útoku 3.00
Dva yardy podšívky á $2.50 5.00
Niť 0.20
Strih 0.65
Komplet materiál 10.35
Tkanie, 5 hodín á  50¢ 2.50
Šitie 12 hodín á 50¢ 6.00
Celkové náklady 18.85

Malo by sa pamätať na to, že vyššie uvedené náklady odkazujú na dobu, keď ceny boli 
všeobecne dvojnásobne vyššie, než sú dnes. Náklady, ako i cena oblečenia, s ktorou je tento 
odev  porovnávaný,  by  mali  byť  teda  vnímané  ako  relatívne  úspory.  Tento  záznam však 
v skúmaní, bez ohľadu na uhol pohľadul, obstojí. Zobrazuje peknú dividendu z investície do 
domácej techniky,  dokonca i keď vezmeme do úvahy plnú mzdu za čas výroby odevu. Je 
veľavravné, že dva yardy hodvábnej podšívky  - zakúpené z továrenskej výroby – stáli takmer 
rovnako ako zvyšok materiálu na odev a šitie.

Čo šijací stroj sám o sebe dokáže, je ukázané na ďalšom zázname z knihy nákladov pani 
Borsodi.

To je nočná dámska košeľa, v tom čase v cene cca 49.50 USD.

3.5 yardu hodvábu 8.75
Strih a a príprava 0.90
Ďalšie potreby 0.15
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Náklady mimo práce 9.80
Plat za trinásť hodín (zručnejší pracovník by 
tento  odev  zhotovil  za  kratší  čas),  za 
predpokladu, že podobný odev sa dá zakúpiť 
za viac ako $40 am že neprihliadame na čas 
strávený pri nákupoch hotového oblečenia a 
neprihliadame  na  lepšiu  kvalitu  a 
individuálny štýl osobitne vyrobeného odevu

39.70

Hodnota odevu za odpoludnie 49.50

Domnievam sa,  že  istá  hodnota  týchto šiat  spočíva 
v ich „štýle“, čo je čosi, za čo ženy štedro zaplatia, ak 
majú záujem držať krok s najnovším vývojom v Paríži. 
Šijací  stroj  umožňuje zachovať štýl  bez navštevovania 
najdrahších obchodov a bez platenia za túto službu.

Kabát,  na  obrázku  vľavo,  bol  vyrobený  z rovnakej 
vlny  ako  pánsky  oblek,  o  ktorom sme  rozprávali,  no 
s ťažším útokom. Stál približne 3.50 USD (priadza) a asi 
24  hodín  šitia  a  pletenia.  Látka  je  vzorovaná,  veľmi 
teplá,  takmer  nezničiteľná,  dizajn  a  farba  vyjadruje 
osobnosť pani  Borsodi. Čo viac by sa mohlo očakávať 
od oblečenia, než že bude atraktívne, užitočné, lacné a 
aby  jeho  produkcia  poskytovala  kreatívny  ventil  pre 
umelecké sklony svojho tvorcu?

Pre mňa je časť, ktorú náš tkáčsky stav a šijací stroj 
hral  v kreatívnom  živote,  ak  vôbec,  dôležitejšia  než 
služba, ktorú nám poskytli, aby sme boli menej závislí 

na zarábaní peňazí.
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Niektoré  z produktov  tkáčskej  a  šijacej 
miestnosti,  naľavo  kostým,  oblek,  dve 
prikrývky  a  nástenná  tapiséria.  Všetky 
doma  upletené  a  ušité.  Napravo 
domácky  vyrobený  kabát  v Kentucky 
Mountains. Klobúk, kabelka a dokonca i 
rukavice,  ktoré  boli  uháčkované,  boli 
vyrobené doma. Látka je tmavočervená, 
úplet Novel Herringbone Effect.



KAPITOLA V
PRÍSTREŠOK

PO mnoho rokov pre nás prístrešok predstavoval štyri  steny bytu v New York City so 
všetkými vymoženosťami a službami, ktoré boli zahrnuté v nami platenom nájme. Elektrinu a 
plyn,  tečúcu  horúcu  a  studenú  vodu,  parné  vykurovanie,  modernú  kanalizáciu  a  služby 
správcu  sme  považovali  za  samozrejmosť.  Je  pravdou,  že  pár  rokov  pred  naším útekom 
z mesta sme sa presťahovali do domu vo Flushing, pol hodiny cesty od centra mesta. Vtedy 
sme objavili, že bolo možné, aby sme žili v dome s oveľa väčším priestorom, ak by sme boli 
ochotní  vziať  na  seba  bremeno  zodpovednosti  za  získavanie  vlastnej  horúcej  vody  a 
vykurovania v zime. Táto skúsenosť nám pomohla dostať sa do stavu myslenia, kedy sme 
mohli seriózne zvážiť život v dome na vidieku, kde neexistovalo nič z komfortu, na ktorý sme 
boli zvyknutí, pokiaľ by sme si to sami nenainštalovali a neudržiavali. Nákup domu s hotovou 
inštaláciou  neprichádzal  v úvahu  kvôli  našej  nízkej  peňažnej  hotovosti,  a  okrem  toho, 
obmedzovalo by nás to v možnosti experimentovania s budovaním a vyrábaním vecí pre nás 
samých.

Dom na pozemku, ktorý sme kúpili, keď sme sa pred 12 rokmi presťahovali na vidiek – 
náš  súčasný  domov  sa  nenachádza  na  rovnakom  mieste  –  bol  zčasti  veľmi  starý.  Časť 
konštrukcie  budovy predstavovali  otesané trámy,spojené drevenými spojkami.  Novšia časť 
musela byť pridaná pred dávnymi rokmi, keďže drevené trámy odvtedy podliehali regulácii. 
Navyše,  táto  nová časť musela  byť  kedysi  samostatnou budovou,  pretože  povaly v týchto 
dvoch častiach mali rôznu výšku, následkom čoho sa líšili i podlahy na poschodí. Vchodové 
dvere boli ozdobené stupídnou malou verandou. Študovanie línií budovy nás viedlo k záveru, 
že dvere museli  byť posunuté k stredu a okno v strede posunuté na predošlé miesto dverí. 
Predná veranda, rozhodli sme sa, bol anachronizmus, ktorý nemal žiadne miesto v predstave 
domu,  ktorý  sme  chceli.  V zadnej  časti  domu  boli  dvere,  ktoré  sa  z neznámeho  dôvodu 
otvárali do číreho vzduchu s výškovým rozdielom troch stôp na zem. Vnútri boli priečky tam, 
kde by mali byť dvere, a dvere na miestach, kde by mali byť pevné steny.

V dome nebola žiadna elektrina, žiaden plyn, žiadna kúpeľňa, žiaden vykurovací systém. 
Dokonca ani krb, po ktorom sme romanticky túžili. Jediné, čo sa blížilo k výdobytku doby, 
bola staromódna ručná pumpa v kuchyni, spojená so železným drezom. Zistili sme však, že 
nie je funkčná, a okrem toho, bola pripojená k cisterne, kde sa nejaká voda vyskytovala len 
zriedka.

Prerobiť tento dom na taký, ktorý by nám poskytoval ekvivalent komfortu, na ktorý sme 
boli  zvyknutí,  by  si  vyžadovalo  zamestnanie  tesárov,  stolárov,  štukatérov,  inštalatérov  a 
elektrikárov.

Nám tieto nutné zmeny pripadali bombastické. Ak mal byť dom obývateľný, všetky museli 
byť vykonané, a keďže nám chýbali prostriedky na zamestnanie remeselníkov, ktorí by to za 
nás spravili, existoval len jediný spôsob, ako z tejto dilemy von, a to podujať sa na väčšinu 
z nich  sám.  Naše  odhodlanie  v tomto  smere  pomohla  posilniť  počiatočná  skúsenosť 
s remeselníkmi. Kúpili sme elektrický sporák – cena 75 USD – určený k použitiu na vidieku. 
S elektrikárom sme sa dohodli na inštalácii na druhý deň po našom príchode, a obdržali účet 
na 35 USD za prácu – takmer polovicu ceny sporáka. Či už bola cena prehnaná alebo nie, 
zdala sa nám vysoká, a nezdalo sa mi, že táto práca zahŕňa zručnosti, ktoré by som nedokázal 
zvládnuť.

Od tohto momentu som začal zhromažďovať nástroje, rozhodnutý vycvičiť sa za vševeda 
budovaním niečoho,  čo by moja  neskúsenosť nemohla  nenávratne  pokaziť.  Zvolil  som si 
vybudovanie nového kurníka. Chatrč, ktorú sme na pozemku našli, a ktorá bola ako kurník 
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využívaná, bola tak špinavým, beznádejne neefektívnym bordelom, že sme ju museli strhnúť. 
Z dreva, získaného zo starého kurníka a pár novými doskami som začal kurník budovať.

Stavba tohto kurníka sa ukázala ako voľná výučba. Nespravila zo mňa hotového tesára, 
prinajmenšom mi  však  dodala  odvahu podstúpiť  prestavbu  domu,  a  spraviť  z neho  niečo 
bližšie predstave, ako by mal skromný vidiecky dom vyzerať.

V priebehu  roka,  počas  ktorého  som  prestavbou  domu  strávil  všetok  svoj  voľný  čas, 
stavajúc skrine,  inštalujúc elektrické  osvetlenie,  automatických čerpací  systém,  získal  som 
zdravú dôveru v moju schopnosť pracovať s nástrojmi. Zistil som, že nedostatok skúsenostia 
zručnosti môže byť nahradený časom a snahou venovanej každej práci. Než som so svojimi 
stavebnými činnosťami na „Sevenacres“ skončil, dospel som k záveru, že väčšina práce,  o 
ktorej  sme  sa  domnievali,  že  ju  môže  vykonať  iba  skúsený  mechanik,  je  v možnostiach 
každého inteligentného a vytrvalého človeka. Aj keď časť práce, ktorú vykonávajú, a určite 
rýchlosť,  s akou dokážu pracovať,  si  vyžaduje  roky skúseností,  väčšina  z ich  zručností  si 
vyžaduje relatívne jednoduché techniky. Tajomné poznanie, ktoré núti priemerného meštiaka 
vo svojej  nevedomosti  telefonovať  elektrikárovi,  kedykoľvek  vypadnú  poistky či  prestane 
svietiť svetlo, a honba za správcom či inštalatérom, keď začne kvapkať kohútik, po dosiahnutí 
15 rokov veku nemá právo niekým byť považované za tajomstvo. 

Úsilie získať pre nás prístrešok týmto spôsobom prinieslo množstvo dividend, s ktorými 
sme na začiatku nerátali. Samozrejme, najviac sme počítali s redukciou nákladu na prístrešie. 
V meste  sa  na  nájomné  utratila  celá  štvrtina  nášho  príjmu.  Vlastníctvom nášho  domu,  a 
nadovšetko nízkou investíciou, pretože sme boli ochotní do prestavby vložiť svoju vlastnú 
prácu, sme náklady na strechu nad hlavou znížili na sumu, ktorú som zarobil počas dvoch dní 
v mesiaci  v  práci.  Po  tom  nám  ostalo  z pôvodného  nájmu  ešte  dosť  na  iné  účely,  než 
ubytovanie, mali sme každý mesiac príjem zo 4-5 dní, ktorý sme mohli odložiť či minúť.

Jednou z dividend, s ktorou sme nepočítali, bolo zdravie. Zistili sme, že tento druh práce, 
ak  sa  nepreháňala  (čo  sa  môže  stať  pri  veľkom nadšení),  poskytuje  užitočné  a  potrebné 
cvičenie.  A  namiesto  toho,  aby  šlo  iba  o  mechanické  civičenie  v telocvični,  ide  o 
precvičovanie i intelektu a emócií.

Ďalšou dividendou bol objav, že stavba môže byť zábavou. Pomaly, no isto sa veci, ktoré 
sme si najprv predstavovali, nakoniec stávali skutočnosťou, stelesnenou trámami a kameňmi. 
Miesto, kde sme potrebovali skriňu, nakoniec jedna obsadila, a police, ktoré sme si najprv 
vysnívali a načrtli na kus papiera, nakoniec vyrástli do skutočných políc, s funkčným účelom 
v našich životoch.  Uspokojenie z pozerania sa na to,  keď sa zakončí posledný náter sa dá 
emocionálne prirovnať k pocitu maliara, hľadiaceho na ukončenú maľbu. Kreatívny umelec a 
kreatívny tesár sú ako bratia.  Vytváranie  vecí má svoje úskalia,  ale potešenie  z neho túto 
bolesť značne prevyšuje.

Jednou  dividendou,  s ktorou  sme  nepočítali,  bol  objav,  že  nedostatok  skúseností  –  a 
nedostatok  sily  –  neskúseného  remeselníka,  ako  som  ja,  často  nahrádza  správny  druh 
nástrojov. Miešačka na betón dokáže poskytnúť silu pre miešanie piesku, kameňa a cementu 
človeku, ktorý zvyčajne nevykonáva ťažšiu prácu, než je písanie perom. A elektrická píla mu 
poskytuje  zručnosť  vyrezať  štvorec  a  presný  rez  v tráme,  ktorý  by  ručnou  pílou  nikdy 
nedosiahol.

Z tohto  objavu  začala  vyrastať  naša  dielňa,  vybavená  všetkými  druhmi  elektrinou 
poháňaných zariadení, ktoré prepožičiavali zručnosť, dodávali silu a šetrili námahu. Napriek 
tomu,  že  v mojom  prípade  som  musel  pri  nákupe  náradia  a  strojov  začať  s nulovou 
skúsenosťou, väčšina nákupov pre dielňu sa ukázala  ako výnosné investície.  Výraz dielňa 
používam skôr  symbolicky,  než  geograficky,  pretože  mnoho  práce  a  mnoho  nástrojov  je 
mimo samotnej dielne. Naša dielňa dnes zahŕňa vybavenie na stavbu z kameňa a cementu, na 
tesársku prácu, pre inštalačné práce, pre elektrické rozvody, na maľovanie, a pre ťažšiu prácu, 
ako je ťažná práca, kultivácia pozemku a kopacie práce, vyťahovanie pňov, a dokonca i na 
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odstreľovanie skál. Mali by sme vlastniť, ale zatiaľ ich nemáme, i sústruh a kováčsku vyhňu. 
Keď  nainštalujeme  tieto  stroje  pre  kovospracovanie,  budeme  schopní  vykonávať  takmer 
každú prácu, ktorá by sa mohla objaviť v spojení s prevádzkovaním nášho hospodárstva.

Toto  vybavenie  nebolo  zakúpené  naraz. 
Získavané bolo kus po kúsku, ako prikazovala 
nutnosť  a  dovoľovala  naša  peňaženka.  Nikdy 
som však neváhal kúpiť stroj na úver či splátky, 
ak som mal pocit, že úspory, ktoré prinesie ho 
samé  zaplatia.  Napríklad  miešačka  na  betón 
bola  zakúpená  vtedy,  keď  sme  sa  rozhodli 
vybudovať  náš  nový  dom  z kameňa  miesto 
stavby z dreva. Použili sme ju nielen pre tento 
jeden  domo,  ale  pre  štyri  domy,  a  posledný 
významný projekt, na ktorý sme ju použili, bolo 
miešanie  betónu  pre  náš  bazén.  Ten  bol 
vybudovaný  takmer  celý  našimi  dvoma 
chlapcami,  a  nebyť  tohto  stroja,  traktora  a 
lopaty, používaných pri vykopávaní zeme, bola 
by  to  pre  nich  neuskutočniteľná  úloha. 
Miešačka sa opakovane zaplatila,  a stále  stojí, 
síce  stará  a  otlčená,  no  pripravená  k použitiu 
tak, ako nám pomohla v minulosti.

Ďalším strojom, ktorý poslúžil mnohorakým 
spôsobom, bola kombinácia okružnej píly, hobľovacieho stroja a vŕtačky. Tieto kombinované 
stroje sú, na základe mojej skúsenosti, omylom. Z dlhodobého hľadiska sú lepšie samostatné 
nástroje, aj keď investícia do nich je väčšia. Vŕtačku v tejto kombinácii sme takmer nevyužili, 
a oddelená pásová píla s oddeleným hobľovacím strojom by boli oveľa lepšie, než stroj, ktorý 
sme zakúpili. Pásová píla zvládne ťažké drevené kláty i obyčajné drevo, na čo je okružná píla 
príliš malá. Napriek tomu sme náš stroj využili pri mnohých prácach, aj keď je dnes určená 
hlavne na rezanie  dreva pre náš krb a kuchynskú pec.  Nedávno sme k nemu namontovali 
prídavné zariadenie,  čo nám umožňuje používať oveľa väčšiu pílu, a objavili sme, že sme 
schopní z dreva z nášho lesa rezať dosky v šírke šiestich palcov. V našom kraji zničila pleseň 
všetky gaštany, a máme množstvo tohto kvalitného tvrdého dreva, ktoré sme spaľovali, než 
ma napadlo, že by sme mohli  toto gaštanové drevo použiť pri výrobe nábytku.  Pred touto 
zimou by sme mali zhromaždiť množstvo dreva a poton sa so skromnosťou vrhnúť na výrobu 
nábytku.

Naša  okružná  píla  bola  časom  nahradená  elektrickou  ručnou  pílou  –  jedným 
z najužitočnejších  nástrojov  v našom príbytku.  Ukázalo  sa,  že  ide  nielen  o  šetrič  času  a 
svalov,  ale  taktiež  dodávalo  zručnosť  každému,  kto  tento  nástroj  používal.  Dokonalý 
štvorcový rez s ručnou pílou si vyžaduje skúseného tesára. Elektrická píla umožňuje každému 
šikovnému  človeku  vykonávať  extrémne  remeselnú  prácu.  A  samozrejme,  keď  dôjde  na 
rezanie dosák, rýchlosť, s ktorou je táto práca vykonávaná, srdce teší.

Rovnako užitočným nástrojom bola naša elektrická ručná vŕtačka. Až na jednu vec takmer 
úplne odstavila manuálnu vŕtačku. Nikdy sme tento tak pomalý nástroj nepoužívali,  okrem 
dier, ktoré boli príliš veľké pre našu elektronickú vŕtačku. Elektrickú vŕtačku sme používali 
nielen  na  vŕtanie  do  dreva  a  železa,  ale  taktiež  na  vŕtanie  rúr  a  občas  i  na  ostrenie 
nástrojov.Vlastníme i ďalšie stroje, ktoré nie sú používané tak často – napr. brúsku či stroj na 
maľovanie. Keďže všetky naše domy sú vybudované z kameňa, nezaoberáme sa natieraním 
veľkých plôch, preto sme nepotrebovali maliarsky stroj, ktorého použitie by si drevený dom 
vyžadoval.  Ako celok nám tieto  stroje umožnili  rýchlo náš pozemok zastavať,  a pridávať 
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"Dogwoods",  hlavný  dom  usadlosti.  Jedno 
z krídel zahŕňalo dielňu, druhé tkáčsku miestnosť. 
Navrhnuté  a  postavené  amatérskou  prácou. 
Dokonca  i  elektrina,  potrubie  a  parovod  boli 
dokončené  tak  povediac  polo-zručnou  prácou 
Práca  s kameňom  u  všetkých  domov  na 
"Dogwoods"  bola  vykonávaná  amatérmi, 
využívajúcimi  modifikáciu  Flagg  metódy 
budovania stien.



vylepšenia počas inak nevyužitej doby. Zväčša vďaka týmto strojom sme na našom pozemku 
vybudovali štyri kamenné domy – tri obydlia a kamennú stodolu.

Naše  odhodlanie  budovať  z kameňa  sa  datuje  k objavu  experimentov  Ernesta  Flagga 
v budovaní atraktívnych a ekonomických malých domov. Flagg vyvinul systém budovania 
z kameňa a betónu, používajúc formy na budovanie stien, čo náklady na budovanie z kameňa 
značne znížilo. Flaggove steny - atraktívne, spoľahlivé a skutočné – mohla budovať relatívne 
neskúsená pracovná sila. Výsledkom toho sme budovali z kameňa – prirodzeného stavebného 
materiálu pre okres s menom Rockland – v nákladoch nie oveľa vyšších než boli náklady na 
konštrukciu z drevených trámov.

Môj  entuziazmus  pre  mnohé  z Flaggových  myšlienok  nepoľavil.  Napríklad,  moju 
pozornosť zaujala absurdnosť pivníc pod vidieckymi domami. Pivnica zvyčajne predstavuje 
pätinu  nákladov  na  stavbu  domu.  Za  oveľa  menej  peňazí  sa  skladovací  priestor  pivnice 
zvyčajne  dá  nahradiť  pridaním  stavby  k  domu.  S výnimkou  miest,  kde  si  kontúra  pôdy 
podpivničenie vyžadovala, všetky naše domy sú vybudované na betónových platformách, na 
ktorých vyrástli regulérne podlažia.

Ďalšou  jeho  myšlienkou  bolo  budovanie  jednoposchodových  domov,  bez  pôjdov  a 
s nízkymi stenami, používajúc okná nad dverami a strešné okná na zabezpečenie požadovanej 
výšky domu. To umožňuje budovať nad kamenné steny, ktoré nie sú zväčša vyššie niež 4-5 
stôp,  takže  sa  betón  a  kamene  nemusia  vynášať  do  veľkej  výšky,  stavať  pre  to  lešenia. 
Používanie strešných okien uľahčuje vetranie týchto domov v lete.

No čo je pre mňa na Flaggovom type stavby najatraktívnejšie, je množstvo návrhov, ktoré 
sa  dajú  pribudovávať,  časť  po  časti.  Umožňuje  začať  so  stavbou  časti  domu,  a  pridávať 
k nemu ďalšie časti,  ako dovoľujú prostriedky. Keď sme začali  budovať na našom novom 
pozemku náš hlavný dom, najprv sme dokončili jedno krídlo domu, a žili v ňom, kým nebola 
dokončená hlavná časť. To nám trvalo viac než rok. Celý dom nie je dokončený ani dnes – a 
nevidím ani žiaden dôvod, prečo by niekedy dokončený byť mal. Zdá sa mi, že dom by mal 
rásť ako ľudia, ktorým poskytuje prístrešie. Stavba prístrešku týmto spôsobom, časť po časti, 
nám značne uľahčila financovanie budovy pre domov, po ktorom sme túžili.  A mal by to 
uľahčiť tým, ktorí na začiatku nemajú dostatok peňazí na dom, ktorý pre nich ich predstava 
vykresľuje.
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KAPITOLA VI
VODA, HORÚCA VODA 

A ODPADOVÁ VODA
VEĽKÉ dobrodružstvo,  do  ktorého sme  sa  odchodom z mesta  pustili,  nepredpokladalo 

návrat k primitívnym spôsobom života.
Nemali sme žiaden zámer manuálne pracovať len pre dobrý pocit z ťažkej práce. Nemali 

sme teda v pláne uspokojiť sa len s manuálnym čerpaním vody zo studne, čo je otrocká forma 
driny  stále  prevažujúca  na  mnohých  farmách  v krajine.  A  iste  sme  nemali  romantické 
predstavy o donášaní vody z tečúceho potoka – to je vhodné akurát tak pre výlet v stane, no 
ako permanentný spôsob života je to smiešne. Takýto návrat k prírode sme nechceli. Čo sme 
chceli, bol všetok komfort mesta navyše k pohodliu, ktoré ponúkal vidiek. Vedeli sme, že nás 
čaká  mnoho  tvrdej  práce,  no  bez  toho,  aby  sme  to  ako  prednosť  museli  robiť  čo 
najmáhavejšie.

Zásobovanie  vodou na  „Sevenacres“,  keď sme  pozemok  kúpili,  pochádzalo  zo studne, 
vzdialenej asi 8 metrov od kuchynských dverí a z cisterny, plnenej dažďovou vodou žľabami 
domu.  Voda bola čerpaná zo studne pomocou dvoch dubových vedier na reťazi zavesenej na 
kladke. Podtlaková pumpa v kuchyni mala čerpať vodu z cisterny. Táto pumpa nefungovala, 
no po oprave, behom ktorej sme absolvovali našu prvú lekciu z aplikovanej hydrauliky, sme 
objavili,  že  šlo  o  najneistejší  zdroj  vody,  keďže  cisterna  bola  príliš  malá  na  to,  aby 
zabezpečovala  vodu  medzi  daždivými  obdobiami.  Preto  sme  nainštalovali  automatický 
elektrický čerpací systém – vybavenie, ktoré sa dnes dá zakúpiť za cca 50 USD. So službami 
inštalatéra pri jeho zapojení, priviedol výdaj 150 USD tečúcu vodu do domu.

Čo nás stála voda? Stála nás viac, než v meste, kde sme mali úžitok z hromadného čerpania 
a distribúcie cez vodovodné kohútiky? Na "Sevenacres" som nemal žiadnu príležitosť tento 
problém vyriešiť, no keď sme vykopali studňu a nainštalovali čerpací systém na "Dogwoods," 
rozhodol som sa to zistiť, a udržiavať záznamy, aby som po pár rokoch mohol túto otázku 
zodpovedať s istou presnosťou.

Pár rokov po presťahovaní sa do nášho nového domu som k tomuto bodu mal diskusiu 
s mojím  priateľom,  Ralphom  W.  Henchom,  ktorý  žije  v  Suffern.  Rodina  Henchových, 
samozrejme, si užíva luxus mestskej vody. Voda ich stála, ako mi povedal, 20 USD ročne. A 
bol  si  celkom istý,  že  moja  stála  oveľa  viac.  Na  takúto  diskusiu  nebol  asi  nikto  lepšie 
pripravený než Hench, ktorý mal na starosti účtovníctvo jednej z najväčších firiem v krajine, a 
otázka sa dala korektne zodpovedať len z pohľadu účtovníctva.

Učinili sme podrobnú kalkuláciu našich nákladov na zásobovanie vodou počas siedmich 
rokov nášho života na "Dogwoods". Kapitálové investície do nášho systému boli nasledovné:

Náklady na studňu 170
Úplná pumpovacia výbava 150

Práca 20
Celkový objem 340

Náklady na prácu sú vysoké, keďže som bol svojím vlastným remeselníkom a použitá bola 
iba neodborná práca. Podľa dnešných cien sú tieto náklady príliš vysoké. Naševybavenie by 
sa dalo pravdepodobne nahradiť za cenu o tretinu menšiu, než boli naše náklady. Kvôli kríze 
neklesli len ceny, ale materiálové náklady znížil i technologický pokrok vo výrobe čerpadiel, 
motorov, cisterien a podobne..

Tieto náklady sme nato projektovali na ročnej báze nasledovne:
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Úrok kapitálu USD 340 vo výške 6 % USD 20.40
Odpis čerpacieho systému vo výške 5 % zo 

sumy USD 170
USD 8.50

Opravy ročne počas siedmich rokov USD 4.29
Elektrický prúd USD 12.00

Ročný náklad na vodu USD 45.19

V momente, keď sa tieto cifry objavili, moj priateľ zvolal: „Vidíš, platíš dvakrát viac, než 
platím ja v Suffern.“

Šiel som k telefónu a zavolal som nášho spoločného známeho, o ktorom sme zhodli, že je 
najlepším  rozhodcom  ohľadom  cien  realít  v  Suffern,  a  položili  sme  mu  túto  otázku: 
„Predpokladajme, že v Suffern sú na predaj dve stavebné parcely,  obe rovnako lukratívne, 
s jednou výnimkou. Predpokladajme, že jedna z nich je napojená na vodovodný systém mesta, 
druhá sa nachádza na mieste, kde vlastníkom mesta nemôže byť voda dodávaná. Aký bude 
rozdiel v cene týchto dvoch parciel?“

Po chvíľkovom uvažovaní  odpovedal:  „Okolo  USD 500,  plus-mínus.“  Začal  som teda 
vypočítavať, čo stála môjho priateľa Hencha voda v Suffern. A to sú údaje, na ktorých sme sa 
nakoniec zhodli:

Úrok kapitálových investícií USD $500 vo 
výške 6 %

USD 30

Daň z pridanej hodnoty pozemku – 3,20 % 
zo zhodnotenia USD 250

USD 8

Daň za vodu USD 20
Ročný náklad na vodu USD 58

To  dokazovalo  jasnú  úsporu  USD  12.81  ročne  v prospech  individuálneho  čerpacieho 
systému.  „Ešte  som  však  neskončil,“  povedal.  „Tento  údaj,  USD  58,“  pokračoval  som, 
„predstavuje náklad na vodu na jedinej parcele. V Suffern je však mnoho domov postavených 
na dvoch a viac parcelách, zdvojnásobujúc počiatočné investície a následne zvyšujúc skryté 
náklady zabezpečenia vody z mestského rozvodu. Ak by okolo domu bolo 18 akrov pôdy, ako 
je u nás, cena vody by bola dostupná len najbohatším rodinám.“

S ohľadom na vodu tu nachádzame ďalšiu z dostupných ilustrácií o pomýlenej predstave, 
že masová produkcia je nutne ekonomická. U vody, ako i u iných výdobytkov a u väčšiny 
produktov,  úspora  vo  výrobe  sa  stráca  v nákladoch  na  distribúciu.  Mesto  Suffern  stálo 
čerpanie  vody bezpochyby  menej  než  mňa  na  vidieku.  Môj  malý  a  relatívne  neefektívny 
čerpací  systém  nemohol  v nákladoch  na  galón  konkurovať  obrovskému  a  relatívne 
efektívnemu čerpaciemu systému mesta s mnohými tisícami obyvateľov. No keď čerpám na 
"Dogwoods"svoju vodu, všetky náklady v spojení s vodou končia.  Keď mesto čerpá vodu, 
jeho skutočné náklady ešte len začínajú. Sú to náklady na rozvod vody cez nákladný systém 
vodných potrubí, ktoré absorbujú ekonomickosť „masového“ čerpania, a nahradzujú ich so 
v skutočnosti  vyšším  nákladom,  než  u  jednotlivého  hospodára.  Investícia  mesta  a 
prevádzkové náklady čerpacieho systémú sú v porovnaní s investíciou a údržbou rozvodov 
vody zanedbateľné. Náklady na čerpanie sú ošetrené daňou z vody, no distribučné náklady sú 
skryté  vo vyšších  cenách pozemkov,  s výnimkou,  pravda,  toho,  kde sú rozvody viditeľné 
pokladané vo forme zhodnotenia pozemku oproti parcelám, ktoré už rozvody obsahujú.

Čo platí pre vodu, platí i pre mnohé z verejných služieb, ktoré obyvatelia dnešných miest 
využívajú. Tak, ako sa pokladajú rozvody na distribúciu vody, tak sa kladú aj kanalizačné 
rozvody na odpadovú vodu. Tieto dva rozvody sme v meste používali bez toho, že by sme si 
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tohto faktu boli vôbec vedomí. Ak sme mali mať rovnaké pohodlie na vidieku, museli sme 
vyriešiť problém odpadovej vody rovnako tak, ako sme vyriešili problém s tečúcou vodou.

Poriadny odpadový systém je bezpochyby jedným zo základov civilizovanej  existencie. 
Nevidím  nič  okúzľujúce  na  spôsobe,  akým sa  s týmto  problémom  vysporiadavajú  divosi 
v divočine, a spôsob, akým sa rieši vo väčšine dnešných vidieckych domov, s nepohodlnými a 
občas nehygienickými latrínami, sa mi zdá len o málo lepší. Keď sme tento problém začali 
študovať,  zistili  sme,  ako u mnohých iných problémov,  že úžitok moderného odpadového 
systému  sa dá  získať  i  na  vidieku bez  výdajov na udržiavanie  kanalizácie  a  čističiek,  za 
prevádzku ktorých obyvatelia mesta platia také nehanebné sumy. Vnímajúc to z najširšieho 
uhla pohľadu, systém dnes všeobecne používaný predstavuje šokujúce mrhanie prírodnými 
zdrojmi  štátu.  Nie  je  zveličením skutočnej  situácie  povedať,  že  z pôdy beriem organický 
materiál, premieňame ho na potraviny a následne nenávratne ničíme ohňom a chemikáliami 
v čističkách našich miest.

Pri štúdiu tohto problému sme si uvedomili fakt, že sme – spoločne s inými, ktorí sa tešili 
vymoženostiam mestského života – platili za odpad, aj keď sme si toho neboli vedomí. Pokiaľ 
mestský človek nevlastní vlastný dom – a veľká väčšina ho nevlastní – nemá žiadne priame 
vedomosti o tom, za čo všetko dane platí. Všetko, čo vie, je fakt, že platí nájomné. Fakt, že 
časť  jeho  nájmu  v skutočnosti  platí  tečúcu  vodu,  odvod odpadovej  vody a  odvoz  tuhého 
odpadu, si len ťažko uvedomuje,  tak ako pri  bývaní v byte  zabúda,  že ďalšou podstatnou 
časťou  svojho  nájmu  v skutočnosti  platí  za  teplo,  teplú  vodu,  služby  domovníka  a 
vymoženosti svojho bytu. Objavili sme, že môžeme využívať prakticky každú službu tohto 
druhu pre náš komfort bez toho, aby sme za ne platili What we discovered was that we could 
have practically every service of this sort prirážky.

Jednoduchá a lacná septická nádrž, s odvodňovacím systémom na odvod pretekajúcej vody 
z nádrže,  je všetko potrebné nielen na zníženie  vysokých nákladov na odvod odpadu, ale 
taktiež na premenu odpadu na príspevok k úrodnosti pôdy. Čo sa z pôdy berie, do pôdy sa 
vracia. Po inštalácii takéhoto systému na našom pozemku problém s odpadom pre nás prestal 
existovať.

Pre súčasný životný štandard je nutná horúca voda – veľa horúcej  vody.  V nájomných 
domoch, kde sme bývali, sme našu potrebu uspokojovali z vodovodného kohútika v zdanlivo 
neobmedzených množstvách. Rozhodli me sa vyriešiť tento problém vlastnou produkciou bez 
takmer  žiadnej  práce  a  pri  nižších  nákladoch,  než  sme  za  ňu  platili  v meste  -   skrytých 
v nájme, ktorý sme každý mesiac platili.

Je takmer nemožné byť čistý bez hojného dostatku skutočne horúcej vody. Vlažná voda pri 
umývaní riadu je skôr na podráždenie, než na úžitok. No napriek faktu, že pre komfort je 
množstvo  horúcej  vody  základom,  milióny  domov  v Amerike  sa  stále  spoliehajú  pri 
uspokojovaní svojej potreby horúcej vody na tak primitívne metódy ako sú čajové konvice a 
sporáky.

Zistili sme, že konvica skutočne horúcu vodu poskytuje, ak sa oheň stále udržiava. No jej 
množstvo  nepostačuje  ani  pre  potreby  samotnej  kuchyne.  A,  samozrejme,  pre  naplnenie 
veľkej kade je potreba behať tam a späť, napĺňajúc konvicu a zase ju vylievajúc. Práca a sila 
k tomu  potrebná  sa  môže  zdať  zanedbateľná,  no  opakujúca  sa  mnohokrát  každý  deň, 
predstavuje prekvapujúce množstvo času a značné množstvo námahy, pre nič z toho nie je 
skutočná  potreba.  Moderné  úrady  a  továrne  sú  účinné  práve  v takom  rozsahu,  v akom 
eliminujú všetky takéto mrhania časom a energiou. Niet dôvodu, prečo by naše domy nemali 
byť udržiavané v nižších štandardoch efektívnosti.. A takáto efektívnosť prináša doláre, ako i 
pocit šťastia.

Každý  časový  moment  a  energia,  ušetrená  z nadbytočnej  práce  –  predovšetkým  nie 
kreatívnej práce, ako je napr. Čistenie, nosenie vody, umývanie a podobná práca – uvoľňuje 
rovnaký  časový  moment  a  rovnakú  energiu  pre  prácu  produktívnu  a  kreatívnu.  Niektoré 
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z priateliek pani Borsodiovej sa čudujú, ako – hoci s pomocníkmi – si nájde čas na množstvo 
varenia, pečenia, sterilizovania, šitia a tkania, ktoré doma vykonáva. Používaním úsporných 
spotrebičov  na  eliminovaniu  čo  najväčšieho  množstvo  neproduktívnej  práce,  sa  šetrí  čas, 
ktorý  sa  dá  využiť  k týmto  činnostiam.  Napríklad  investícia  do  účinného  ohrievacieho 
systému, ktorý eliminuje neproduktívnu prácu nosenia vody tam a späť, sa spláca opakovane 
tým, v čom umožňuje rodine ušetriť pri výrobe toho, čo by inak musela kúpiť. Z tohto dôvodu 
nám konvicová metóda produkcie horúcej vody pripadala tak zastaralá ako holandská pec. 
Nevyplatí  sa.  Nielenže  nepostačuje  požiadavkam  na  horúcu  vodu  pri  kúpaní;  dodatočnú 
metóda ohrevu je absolútnou potrebou pri praní šiat. A zistili sme, že prať naše prádlo v dome 
je jedným z najľahších spôsobov,, ako účinný systém ohrevu vody zaplatiť.

Tyranie konvice sme sa začali zbavovať prostredníctvom malého kotla na uhlie v pivnici. 
Voda  z neho  bola  privedená  k zásobníku,  a  zo  zásobníka  k rôznym  kohútikom s horúcou 
vodou. Šlo o nenákladnú inštaláciu,, poskytujúcu nám dostatočnú zásobu horúcej vody pri nie 
tak  vysokých  nákladoch.  Oheň  však  musel  byť  udržiavaný  niekoľkokrát  denne  a  popol 
pravidelne vynášaný.

V snahe  zbaviť  sa  tejto  práce  sme  nainštalovali  petrolejový ohrievač.  Prvý,  ktorý  sme 
vyskúšali, bol bezknôtový ohrievač. Náš petrolej nebol evidentne dostatočne čistý pre tento 
typ  ohrievača,  a  horáky často  zatvrdli,  takto  znižujúc  efektivitu  a  vytvárajúc  nepríjemnú 
čistiacu prácu. Iste,mali sme množstvo horúcej vody, náklad však bol o čosi vyšší než u uhlia, 
a stále sme mali nepríjemnú povinnosť denne doplňovať petrolejový zásobník a príležitostne 
čistiť horák.

     Potom sme vyskúšali petrolejový ohrievač s knôtom. To bolo zlepšenie len v jednom 
ohľade – ak sme dostatočne často menili knôty, vyhli sme sa nepríjemnému čisteniu, s ktorým 
sme predtým zápasili.  Stále  sme  museli  denne  dolievať  zásobník  – práca  teda v žiadnom 
prípade nebola automatická.

Nakoniec  sme  sa  rozhodli  pre  kompletne  automatickú  inštaláciu.  Veľmi  nízka  cena 
elektrického prúdu v slabej prevádzke nám umožňovala nainštalovať elektrický ohrievač. Kde 
elektráreň takúto slabú prevádzku umožňuje, tento druh ohrievača je ekonomický a efektívny, 
a nevyžaduje si  žiadnu pozornosť.  Slabá prevádzka je stále ešte  novou ideou;  v mnohých 
prípadoch sa úplne automatická horúca voda dá zabezpečiť bez veľkých nákladov pomocou 
plynového  ohrevu.  Vo  vidieckych  domoch,  kam  plynáreň  nedosiahne,  sa  dajú  použiť 
prenosné plynové nádrže a aj keď je táto cena vyššia, je podľa nášho úsudku nie tak rozdielna 
od normálneho plynového rozvodu na to, aby sa muselo prejsť k niektorej z metód, ktoré sme 
zavrhli.

Naše  experimenty  s rôznymi  metódami  ohrievania  vody,  ako  i s inými  domácimi 
spotrebičmi,  nás  pevne  presvedčili  o tom,  že  investícia  a náklady  na  prevádzku 
najefektívnejších  prostriedkov  pre  vybavenie  domova  spotrebičmi  a komfortom,  sú  úplne 
v limitoch príjmu väčšiny rodín v tejto krajine.  Nemusí  byť možné inštalovať všetky tieto 
výdobytky hneď na samom začiatku, rovnako ako sme neboli tak učiniť my, sú však jasne 
ekonomické, ak je čas, ktorý ušetria, venovaný produktívnej práci redukcie a eliminovania 
účtov u mäsiara, pekára, obchodníka s potravinami a v obchode s odevmi.
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KAPITOLA VII
VZDELANIE – Škola života

KEĎ sme zvažovali oprášiť mestský prach z našich nôh, otázka vzdelávania bola jednou 
z tých, ktorá nám spôsobovala značné starosti.  Naši chlapci mali  sedem a osem rokov, od 
doby,  kedy  vstúpili  do  škôlky,  navštevovali  mestské  verejné  školy.  V dobe,  keď  sme 
plánovali opustiť mesto, už mali za sebou väčší študijný pokrok než väčšina ich rovesníkov; 
jeden bol o polrok vpred, a druhý dokonca o celý rok svojho chronologického veku. Kredit za 
to  nepatrí  ani  tak komplikovane  organizovaným verejným školám v New York City,  ako 
nášmu používaniu  metód vzdelávania  detí,  vyvinutých  Dr.  Mariou Montessori,  talianskou 
pedagogičkou,  o  ktorej  metódy krajina  akurát  začala  prejavovať  záujem.  Jej  metódy sme 
začali používať od momentu, keď boli chlapci dostatočne starí na to, aby sa začali stravovať a 
obliekať sami. Prístupom Marie Montessori k problému vzdelávania detí sme boli tak očarení, 
že sme si vytvorili  svoj vlastný „didaktický“ aparát,  pretože v tom čase sa v krajine nedal 
žiaden iný kúpiť.

Bez nátlaku na našich chlapcov, len poskytnutím im šance chopiť sa výhod, ktoré im školy 
ponúkali, dosahovali vynikajúci pokrok. Teraz sme sa však chceli venovať spôsobu života, 
ktorý by ich oddelil od vzdelávacích východ mestských škôl. Mali sme riskovať, čo by sa im 
mohlo prihodiť v jednej z tých „malých červených školských budov“, stále sa v roku 1920 
v hojnom počte  vyskytujúcich  v štáte  New York? Ak by sme boli  takýmto stavom núdze 
konfrontovaní, dokázali by sme ich rovnocenne vyučovať doma? Rozhodli sme sa, že áno. 
Keď som pani  Borsodi  porovnal  s priemerným učiteľom v štátnych  školách,  nevidel  som 
žiaden dôvod,  prečo by nemohla  deti  učiť  rovnako dobre,  ak nie  lepšie,  doma.  Môže jej 
chýbať skúsenosť v zládaní veľkej triedy, a nemusí byť znalá syllabu vyžadovaného školskou 
radou, ale keď by šlo o individuálnu výučbu, bol som si istý, že pre deti dokáže urobiť viac, 
než štátne školy, bez ohľadu na schopnosť ich vedenia.

S naším presťahovaním na vidiek sa naše najhoršie očakávania naplnili.  Škola v našom 
regióne  bola  nemožná.  Školská  rada  pozostávala  zo  „staromilcov“,  ktorých  primárnym 
záujmom  bolo  udržiavať  nízku  daňovú  sadzbu.  Nielenže  boli  učitelia,  zvolení  radou, 
neschopní spĺňať požiadavky, ale zlá bola sociálna a morálna atmosféra. V tomto ohľade to 
bolo horšie než v meste. Tam bola prinajmenšom kontakt našich chlapcov s deťmi, ktoré sme 
považovali za neželateľné, obmedzený. A počet detí umožňoval vybrať ako spoločníkov tých, 
ktorých sme schvaľovali. V malej škole, ako bola tá, s ktorou sme sa mali uspokojiť, je škoda, 
ktorú násilníci  a gauneri  dokážu učiniť, značne väčšia, než škoda, ktorú dokážu učiniť vo 
veľkej  škole.Situácia  v našom  regióne,  a  verím,  že  v krajine  všeobecne,  sa  za  posledné 
desaťročie  značne  zlepšila.  Príchod  školského  autobusu  umožnil  eliminovať  väčšinu 
chudobných jednotriednych škôl, ktorých miesto nahradili zväčša veľké konsolidované školy, 
mestské podmienky školskej organizácie sú vo veľkej miere duplikované.

Najprv sme sa snažili so školskou radou a učiteľmi spolupracovať. Väčšina z členov rady 
sa ukázala ako nemožná. Keď sme s nimi rozprávali o vzdelávacích problémoch, ako keby 
sme  rozprávali  cudzím  jazykom.  Učitelia  neboli  vo  všeobecnosti  tak  beznádejní, 
prinajmenšom  vedeli,  o  čom  rozprávame.  No  väčšina  z nich  bola  nevyzretá,  viac-menej 
zničená  skostnatelými  predpismi,  ktoré  od  nich  vyžadoval  štát.  Podarilo  sa  nám  získať 
spoluprácu prvej učiteľky, ktorej boli chlapci zverení, a pokiaľ viedla školu ona, snažila sa, 
aby konvenčná schéma fungovala. No ďalší učiteľ náš záujem ostro neznášal, a tak sme sa 
s váhaním rozhodli,  že  táto  metóda  snahy učiniť  vidiecku školu znesiteľnou,  bola  snahou 
zbytočnou.

S konečnou platnosťou sme sa rozhodli chlapcov zo školy vyňať.
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Rozhovor s oblastným inšpektorom pre vzdelanie si získal jeho spoluprácu. Skutočne, ten 
rozhodol, že druh výučby, ktorej sa našim chlapcom podľa nami navrhnutého plánu dostane, 
presahuje  požiadavky  zákona.  Náš  plán  bol  použiť  regulérne  učebnice,  sledovať  štátnu 
procedúru,  tak ako je daná v sylaboch každého predmetu,  a nechať jedného z učiteľov zo 
štátnej  školy,  ktorý  žil  v susedstva,  aby  raz  do  mesiaca  prišiel  a  chlapcov  preskúšal,  čo 
zabezpečí, že každý rok ukončia presne tak, ako chlapci v štátnej škole. Verili sme, že tento 
plán ich pripraví na strednú školu, aj keď pár rokov nepožívali „výhody“ práce v triede.

Tak  začal  náš  experiment  v domácom  vzdelávaní.  A  opäť  sa  ukázala  nadradenosť 
individuálnej  produkcie  nad masovou výrobou. Pani Borsodi zistila,  že behom 2 hodín je 
možné chlapcom venovať tú výučbu, ktorej sa im malo dostať, podľa štátu, za jeden plný 
školský deň, plus prácu, ktorú mali urobiť za domácu úlohu. Jedným z jej prvých objavov 
bolo to, že znalosť chlapcov úplných základov ako sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, 
bola tak úbohá, že matematický postup a jeho porozumenie boli takmer nemožné. Musela sa 
teda  s chlapcami  vrátiť  späť.  Trocha  svedomitého  memorovania  základov,  a  boli  schopní 
rýchlo  prejsť  obtiažnejšími  časťami  aritmetiky.  Starostlivo  sa  im venujúc,  poznala,  čomu 
skutočne  rozumejú  a  čomu  nie.  Pre  toto  zistenie  sa  nemusela  spoliehať  na  skúšanie  – 
skúšanie, ktoré kvôli svojim mechanickým obmedzeniam učiteľovi len málo odhalilo. Dve 
hodiny takéhoto štúdia, súhlasil som s pani Borsodi, postačovali pre to, na čo boli štátne školy 
sústredené, zvyšok dňa priniesol chlapcom väčšiu vzdelávaciu hodnotu, ak sa venovali čítaniu 
či  hrám.  Hranie  sa  v takom dome  bolo  rovnako  vzdelávaním ako  čítanie.  Produktívne  a 
kreatívne  činnosti  v záhrade,  kuchyni,  dielni,  v miestnosti  s tkáčskym  stavom poskytovali 
chlapcom  príležitosti  „hrať  sa“  takými  spôsobmi,  ktoré  boli  odvtedy  adoptované 
progresívnymi školami ako pravidelná procedúra. V našom dome však takéto hry neboli iba 
zaujímavými cvičeniami, boli priamo spojené s užitočnými funkciami.

Najlepšie však na tom bolo, že tento plán poskytoval množstvo času na čítanie. Čítanie sa 
nám zdalo najdôležitejšie. Jednou z hrozných vecí, ktoré priemerná škola žiakom prináša, je 
zabíjanie ich lásky ku knihám. Všetky knihy, ktoré dieťa musí v triede „čítať“, sa preň stávajú 
učebnicami.  Poézia, divadelné hry,  novely,  eseje, ktoré sú časťou ich výuky angličtiny,  sú 
čítané  nie  pe svoje  hlboké  zážitky  a  pre  rozšírenie  ich  predstavivovsti,  ale  ako  témy pre 
recitovanie a gramatickú analýzu. To je proces, ktorý pitvá to, čo má byť živou bytosťou, a 
mŕtvola básne, ktorú dieťa musí študovať, nie je viac tým, čím ju umelec stvoril, než je živou 
bytosťou mŕtvola, ktorú medici pitvú. Počas rokov, kedy navštevovali miestnu školu, bolo 
časťou predpísaného štúdia angličtiny čítanie Ivanhoa. Požadovalo sa od nich prečítať denne 
odstavec. Nad touto predstavou som sa zhrozil. Navrhol som preto, aby si prečítali celý príbeh 
doma bez ohľadu na ich prácu v triede. Výsledok ma viac než potešil. Chlapci objavili, že 
Ivanhoe bol fascinujúcim príbehom, jeden z nich ho prečítal niekoľkokrát. Namiesto nenávisti 
voči príbehu sa ho naučili mať radi.

Výsledkom  nášho  nástojenia  na  fakte,  že  čítanie  je  zábava,  nie  práca,  knihy  začali 
prirodzene hrať v ich životoch  úlohu, ktorú by mali  hrať v existencii  každého vzdelaného 
človeka. Ich predstavy boli rozšírené, provinčnosť mesta a krajiny, dnes tak prevládajúca, sa 
stala pre nich neznesiteľnou; dokonca i učebnice získali, sympatickým čarom, úplne odlišný 
význam, než aký predstavujú v školách. Miesto obsahu lekcií na memorovanie v príprave na 
„skúšky“,  boli  to  kľúče  k akumulovanému  poznaniu  ľudstva.  Zistili  sme  však,  že 
Encyclopaedia Britannica bola pre tento účel lepšia než všetky ich učebnice dohromady.

Väčšina rodičov sa bude pravdepodobne zdráhať takúto činnosť podstúpiť kvôli objemu 
času, o ktorom si myslia, že jej budú musieť obetovať. Takýto predpoklad je však mylný. 
V skutočnosti si to veľa času nevyžaduje. Nadobudli sme predstavu o počte hodín, ktoré by 
deti  mali  denne  študovať,  z množstva  času,  ktorý  zvyčajne  v škole  strávia.  V procese 
masového  vzdelávania  nevyhnutne  existuje  strašné  plytvanie  časom.  Väčšina  času  detí 
v štátnych školách je venovaná čakaniu,  nie štúdiu. Štúdium je predpísaným prostriedkom 
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zaplnenia  času  určeného  k  čakaniu.  Deti  čakajú  na  hodinách,  a  čakajú  medzi  hodinami. 
Príležitostne sa objaví vzdelávací kontakt medzi učiteľom a žiakmi. Medzi týmito kontaktmi 
sú deti zamestnávané pred vystrájaním úžasne dômyselnými čas plniacimi cvičeniami. To, čo 
ja  považujem za  vzdelávací  kontakt,  je  v našich  konvenčných  školách  zvyčajne  šťastnou 
náhodou. Vzdelávanie je výnimka, nie pravidlo, pretože len vtedy, keď dieťa pociťuje potrebu 
vzdelania a vysvetlenia, a pociťuje ju emocionálne a intelektuálne, nie mechanicky, sa tento 
vzdelávací kontakt objavuje. Väčšinou, keď sa tieto potreby v živote školákov objavia, rutina 
učebne bráni učiteľovi ju zodpovedať, a tento hlad je rozptýlený a nahradený nudou.

Naša  skúsenosť  ukázala,  že  nami  stavaný  dom  takýmito  príležitosťami  prekypoval. 
Vzdelávanie  bolo naozaj  recipročné,  v samotnom úsilí  vzdelávať  chlapcov sme vzdelávali 
sami seba. Naozaj, mám dojem, že na žiakovi sa neuplatňuje žiaden výchovný vplyv, ak sa 
taktiež tento sprievodný vzdelávací efekt neprenáša taktiež na učiteľa. Priemerná štátna škola 
funguje na teórii,  že  takýto osobný vzťah je nerozumný; že vzťah by mal  byť  neosobný, 
objektívny a mechanický, napriek príkladu Sokrata a kočovných škôl.

Našou metódou sme sa nielen vyhli hendikepu zlej školy, ale akoby do školy chodila celá 
borsodiovská rodina. No bola to škola tak odlišná od toho, čo pozná väčšina z nás, že som pre 
ňu musel vymyslieť zvláštne označenie – škola žitia.

V tejto škole členovia rodiny, starí i mladí, a tí, ktorí s nami žili, boli rovnako fakultou i 
študentmi. Predmet, ktorý študovali, bolo žitie, pedagogickým systémom metóda práce-hry, 
učebnicami  všetko  tlačené,  čo  sa  nejakým  spôsobom  týkalo  problémov  dobrého  života. 
Absencia  formálnosti  v tejto  škole  môže  nezasvätených  zmiasť,  a  prehliadnuť  tak  fakt 
napredovania systematickej vzdelávacej činnosti. Z tohto dôvodu som raz zaznamenal rôzne 
projekty,  ktoré  boli  tak  či  onak predmetmi  nášho štúdia,  a  zistil,  že  predstavovali  vcelku 
obsiahle  curriculum  spadajúce  do  4  hlavných  rozdelení  –  Umenie  a  Veda,  Manažment, 
História, Filozófia.

Filozófia  je  predmet  životu  vzdialený  –  takto  sa  zdá  väčšine  ľudí  v  škole.  Niet  však 
dôvodu,  prečo  by  mal  byť.  Filozófiu  ako  sprievodcu  životom  zúfalo  potrebujeme. 
Potrebujeme  ju  ako  nástroj  na  cvičenie  myslenia  –  logiky  pre  každodenné  použitie. 
Potrebujeme  ju  taktiež  na  formovanie  hodnôt  a  zvykov.  V každodennom  živote  ju 
potrebujeme pe (1) ekonomické opatrenia, (2) fyziologické, (3) sociálne, (4) biologické, (5) 
psychologické  zvyky;  a  (6)  náboženské,  (7)  morálne,  (8)  politické,  (9)  vzdelávacie,  (1O) 
osobné hodnoty. Prečo by sme k praktickým otázkam, spadajúcim pod tieto rôzne akademické 
klasifikácie nemohli pristupovať z filozofického uhla pohľadu? No fakticky činíme väčšinu 
z našich rozhodnutí – alebo prijímanie rozhodnutí iných – s absolútnou bezohľadnosťou na 
ich filozofické dôsledky.

Dejiny sú  ďalšou témou,  ktorá  pri  zdomácnení  prechádza  transformáciou.  História  má 
v skutočnosti pri nás tri aspekty: (1) minulosť – čo je aspekt, na ktorý sa zvyčajne obmedzuje; 
(2) súčasné dejiny – voči čomu sa školy začali prebúdzať len nedávno; a (3) budúce dejiny, 
ktoré  sú  pre  mňa  zo  všetkého  najdôležitejšie.  Musíme  tvoriť  plány,  prijímať  opatrenia, 
určovať  hodnoty  –  no  tieto  nemôžu  byť  formulované  múdro,  ak  minulosť  a  súčastnosť 
neprojektujeme do budúcnosti. No len zriedka je deň v našich životoch, kedy by sa takéto 
plánovanie nemuselo uskutočniť k nesmiernemu prispeniu k nášmu pohodliu a šťastiu, ak by 
sme k tomuto problému pristupovali z historického pohľadu.

Umenie a veda – rozdelené špecialistami,  do ktorých opatery boli  tieto našimi školami 
zverené  – je  nutné  ich  dať  dohromady pri  výbere  a  príprave  jedla,  v návrhu odevov,  pri 
budovaní  a  zariaďovaní  našich  domov.  Viac  chemikov  potrebujeme  v kuchyniach,  menej 
v laboratóriách, tak ako potrebujeme viac umelcov v laboratóriách a menej v našich veľkých 
reklamných  spoločnostiach.  Každý  jeden  krok  v praktickom  živote  má  svoje  umelecké  a 
vedecké aspekty, a nežijeme bohato, pokiaľ neprinášame tieto zjavne skromné, no nadovšetko 
dôležité problémy života do akumulovanej múdrosti a zručnosti vekov.
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Nakoniec, musíme študovať manažment – manažment života, nie biznisu. Máme problémy 
s manažmentom ako jednotlivci,  ako rodiny,  ako skupiny občanov – prečo by sme nemali 
aplikovať  na  domáce  problémy  starostlivosť,  myšlienky  a  pozornosť,  ktoré  v  podnikaní 
venujeme  výrobe,  nákupu,  marketingu  a  financovaniu?  Každá  rodina  musí  sama  seba 
financovať,  každá rodina musí kupovať mnohé veci pre svoj život – a ako nedokonale sa 
k tomu pristupuje, zisťujú len tí, ktorí sú oboznámení so spotrebiteľským prieskumom; každá 
rodina ponúka tovary či  služby,  a prakticky každá rodina produkuje viac-menej  vo svojej 
kuchyni, domácich dielňach, záhradách. Pri predstave života, s ktorou sme experimentovali, 
domáca a individuálna produkcia sa stala tak nesmierne dôležitou, že jej štúdium je podstatné 
na to, aby bola vykonávaná efektívne.

Toto sú predmety vyučované v našich školách a univerzitách, no v novom odeve. Ako sme 
ich  študovali,  nie  sú  to  ani  tak  predmety,  ako  základné  časti  celého  problému  života. 
V školách  viedla  špecializácia  a  rozdelenie  práce  medzi  učiteľmi,  príprava  pre  život  a 
rozdelenie  práce  medzi  študentmi,  k izolácii  každého  konkrétneho  predmetu.  V silnej 
koncentrácii  na  oblasť  štúdia  je  vzťah  predmetu  k životu  ako  celku  prekrúcaný  a  pravý 
význam študovaného zahmlievaný. Mali by sme napríklad študovať chémiu, aby sme mohli 
žiť bohatšie, namiesto toho žijeme kvôli tomu, aby sme rozvíjali, propagovali a rozširovali 
chemické aktivity a chemický priemysel. Prostriedky a ciele sú takto prehodené, tak ako dnes 
v našich továrňach muži i ženy berú úplne za prirodzené, že je logické venovať svoje životy 
produkcii  niečoho  na  predaj,  namiesto  venovania  najlepšej  časti  každého  dňa  tvorbe  či 
produkcii niečoho, čo obohatí naše vlastné životy.

V ničom nie sú moderné omyly vzdelávacích inštitúcií pre mňa zrejmejšie, než v oddelení 
umenia  a  vedy  do  oddelených,  vzduchotesných  a  vzájomne  protikladných  špecializácií. 
Nemáme  len  odlišných  učiteľov  a  odlišnú  výuku  –  máme  osobitné  školy  pre  umelecké 
činnosti a pre vedecké činnosti, s nie malým pohŕdaním oboch skupín voči sebe navzájom. 
Výsledkom  toho  je,  že  usilovne  produkujeme  umelcov,  neznalých  vedy,  a  technikov, 
neznalých umenia. Ak sú krása a pestrosť považované za účel a predmet života, a vedecké a 
technické postupy za prostriedky dosiahnutia tohto účelu, potom vlastne vyrábame maliarov, 
spisovateľov,  sochárov,  básnikov,  ktorí  sa  údajne  majú  špecializovať  na  účel  a  predmet 
života, a vedcov, technikov, chemikov, ktorých vzdelávame o prostriedkoch, no nie o cieľoch, 
ktoré  treba  dosiahnuť.  Výsledkom  je  sterilné  umenie,  oddelené  od  života,  a  nezmyselná 
multiplikácia mrakodrapov, podzemných dráh, kanalizácie,  priehrad, mostov a technických 
prác všetkých druhov.

V záležitostiach domácností,  tak dôležitých ako celok,  je toto oddelenie umenia a vedy 
dnes takmer univerzálne. Vezmite si, napríklad, takú domácu vec, ako je chlieb – predmet 
života. Chlieb má byť výživný a chutný. Jedno bez druhého je absurdnosť. Naši chemici na 
univerzitách  však  chlieb  študujú vedecky.  Publikujú  všetky možné  fakty  o vitamínoch,  o 
fermentácii, o výžive. A potom tu i dnes máme mnoho žien v domácnosti, pečúcich chlieb a 
svoj prístup k problému riadiacich v prvom rade chuťou. Jeden vníma chlieb vedecky, ako 
predmet, druhý ako chuť, ako umelec. Kvôli neznalosti vedy zo strany ženy v domácnosti, 
môže zruinovať zdravie rodiny, kvôli neznalosti umenia zo strany vedca, vyrába sa chlieb, 
ktorý kultivovaný jazyk nedokáže zjesť. Z týchto dvoch môže v skutočnosti vedec učiniť viac 
škody než žena v domácnosti, aj keď je ťažké si byť týmto istý. Chlieb ženy prinajmenšom 
chutí a pridáva potešenie k stolu, kým vedec môže zredukovať jedenie na úroveň prikladania 
do kotla.

Verím, že jedného dňa skupina inteligentných a kultúrnych ľudí uzná za vhodné takúto 
školu žitia založiť. Takáto škola, ak by zahŕňala dostatočný počet rodín, pre skutočné určenie 
experimentom, čo je vlastne dobrý život,  predstavovala  by názornú ukážku toho, ako žiť, 
čomu by mohol celý svet načúvať. Takáto skupina by demonštrovala, že je možné pre mužov 
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a  ženy,  aby  boli  nezávislí  a  ekonomicky  zabezpečení,  a  sústredenie  vzdelávacích  aktivít 
priamo na problémy života by nesmierne zväčšili šťastie a pohodlie ľudstva.

Svet  takúto  názornú ukážku zúfalo  potrebuje.  Všetko,  čo  rodina  Borsodiovcov doteraz 
vykonala, bol dôkaz, ako zúfalo je táto ukážka potrebná.
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KAPITOLA ÔSMA
KAPITÁL

ČO  povedať  ku  kapitálu  potrebnom  k založeniu  domáceho  hospodárstva  je  jedným 
z najobtiažnejších problémov, s ktorými som sa podujal popasovať. Je to však otázka, ktorú 
mi  tí,  ktorí  prejavujú  záľubu  v spôsobe  experimentovania  rodiny  Borsodiovcov,  kladú 
častejšie než ktorúkoľvek inú. Predtým, než sa začnem touto otázkou zaoberať, považujem za 
dôležité  rozptýliť  jednu ilúziu,  ktorej  sa  mnoho  ľudí,  ktorí  o  našom experimente  počuli, 
pridržiava.  Typickým  príkladom  týchto  ľudí  je  jeden  človek,  spojený  s jednou  z našich 
poľnohospodárskych škôl, ktorý predpokladal, že kvôli tomu, že naše domy, pozemok, stroje 
a  hospodárske  zvieratá  predstavujú  investíciu  prinajmenšom 15  tisíc  dolárov  (podľa  jeho 
odhadu),  musel  som  teda  začínať  s kapitálom  15  tisíc  dolárov.  „S  15  tisícami  dolárov,“ 
napísal mi, „by som nepotreboval kvôli nezávislosti hospodárstvo. Investovaním do akcií a 
obligácií, táto suma by umožnila pohodlné živobitie bez problémov vyrábania všetkého pre 
svoje  vlastne  použite  na  malej  farme.  Pre  väčšinu  ľudí,  ktorí  chcú  získať  nezávislosť  a 
bezpečnosť, je problémom to, kde tých 15 tisíc dolárov získať, nie to, čo s nimi.“

 Zaujímavým komentárom neústupnosti, s akou sa dokonca i inteligentní ľudia pridržiavajú 
konvenčných ilúzií,  je to,  že  takýto list  bol napísaný po kolapse trhu s cennými  papiermi 
v roku 1929. Napriek kolapsu domčekov z karát, o ktorých sa kupci cenných papierov všade 
na svete presvedčili, že pre seba stavajú, tento človek stále veril, že závislosť na investíciách 
do akcií a obligácií prevyšovala závislosť na hospodárstve vybavenom zvieratami, strojmi a 
nástrojmi,  s ktorými  mohla  rodina  pre  seba  produkovať  hojné  živobytie,  bez  ohľadu  na 
udalosti vo svete biznisu. Ak ho kríza mala niečomu naučiť, malo by to byť to, že akcie a 
obligácie  neposkytujú  žiadne  skutočné  bezpečie.  Jediným  možným  bezpečím  v našom 
súčasnom  chaose  je  priamy  prístup  k príležitosti  produkovať  pre  seba  základné  veci 
pohodlného života.

No aj keby bola pravda, ako môj priateľský kritik verí, že niečo také, ako bezpečné cenné 
papiere existuje, pointou stále ostáva, že na počiatku nebolo do borsodiovského hospodárstva 
investovaných  žiadnych  15  tisíc  dolárov.  Nikdy  som  nebol  konfrontovaný  alternatívou 
investovania 15 tisíc dolárov do akcií a obligácií či investovania do hospodárstva. Je však 
pravdou, že dnes, po 12 rokoch pomalého rastu, hospodárstvo skutočne predstavuje veľkú 
investíciu,  investíciu  oveľa  vyššiu,  než  je  suma,  na ktorú  ju  tento  kritik  ohodnotil.  Je  to 
spôsob, ktorým sme začali žiť, nie fakt, že sme mali kapitál predtým, než sme mesto opustili, 
ktorý vysvetľuje naše dnešné vlastníctvo vcelku dobre vybaveného domova. Ak človek môže 
mať v rukách niečo, s čím začať, tak 15 tisíc dolárové hospodárstvo by malo vzniknúť čistým 
vývojom, ktorý tento spôsob života umožňuje.

Otázkou preto  nie  je,  ako zabezpečiť  15 tisíc  dolárov,  ale  ako zabezpečiť  dostatok  na 
začiatok.  A domnievam sa,  že  dostatok  na  začiatok  môžu  ušetriť  mnohé  rodiny,  napriek 
nerovnosti a nespravodlivosti nášho súčasného sociálneho systému. Koľko je teda skutočne 
potrebné na začiatok? To vo väčšine prípadov závisí na dvoch veciach: na akom druhu príjmu 
zo „zamestnania“ môže byť rodina zo začiatku závislá, a do akej miery je ochotná znášať 
ťažkosti prvého roku či dvoch. Ak je príjmom priemerný plat „bieleho goliera“ (úradníka – 
pozn. prekl.), tieto ťažkosti sa dajú rýchlo eliminovať. Ak je príjem oveľa menší, pôvodná 
investícia  musí  byť  väčšia,  alebo rodina  musí  byť  ochotná  znášať  viac-menej  sparťanský 
režim, dokiaľ nie je postupne zakúpené vybavenie produkujúce pohodlie vidieckeho života. 
Tieto princípy ilustruje naša vlastná skúsenosť.

Keď sme mesto opustili,  mali  sme ako kapitál  len malé úspory,  ktoré sa nám podarilo 
zhromaždiť napriek „nehodám“, ktoré opakovane zamedzujú úsporám rásť, ako by teoreticky 
mali.  Okrem toho  som mal  plat  50  dolárov  týždenne  –  nie  veľa  na  povojnové  obdobie. 
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Zakúpili  sme  pozemok  za  4  tisíc  dolárov,  zaplatili  prvých  500  a  dohodli  sa  na  ďalších 
splátkach po 50 dolárov mesačne. To bolo menej než nájomné 65 dolárov, ktoré sme zvykli 
platiť v meste, i po zahrnutí úroku a daní. Po zaplatení za pozemok nám zostalo akurát dosť, 
aby  sme  sa  mohli  na  nové  miesto  presťahovať.  75  dolárov  sme  investovali  do  nového 
elektrického  sporáka.  No  všetky  nákupy  zvierat,  nástrojov  a  úsporných  technických 
vymožeností  museli  pochádzať z príjmu. Dve veci však umožnili  rozširovanie domácnosti 
týmto príjmom vo väčšej miere, než sa dalo čakať. Prvou bolo to, že s menšími nákladmi, než 
sme mali v meste, na nájom a potraviny, dokonca i v prvom roku, mali sme viac peňazí na 
investovanie  do  vybavenia,  než  by  sme  normálne  ušetrili  z  príjmu.  Druhou  bolo  to,  že 
investície do nákladnejšieho vybavenia mohli byť učinené v splátkach. V jednom mesiaci sme 
napríklad nakúpili všetko pre náš hydinový dvor – inkubátor, vajíčka a nosnice. V ďalšom 
mesiaci sme zakúpili náš tlakový hrniec – ktorý v tom čase stál 25 dolárov. Takéto nákupy 
sme  platili  hotovosťou,  ktorú  sme  týždeň  čo  týždeň  šetrili.  Keď  sme  inštalovali  náš 
automatický čerpací systém – čo bola investícia stoviek dolárov – zakúpili sme ho na splátky 
a s uspoojením sme sledovali,  ako nám šetrí  dosť na to, aby sa mesiac za mesiacom sám 
splácal.

No i  napriek relatívne  malej  počiatočnej  investícii  a skromnému príjmu na začiatku,  a 
napriek obdobiam bez príjmu alebo s veľmi malým príjmom, potom, čo som zanechal svoje 
zamestnanie, aby som napísal svoju prvú knihu, domácnosť sa trvalo rozrastala a stále viac a 
viac predstavovala tú veľkú investíciu,  ktorá mrazila môjho skeptického kritika.  Nakoniec 
začal príjem rásť s mojím obmedzovaním času, ktorý som venoval získavaniu peňazí, alebo 
lepšie povedané, ako som bol schopný zabezpečiť za svoj čas tým viac, čím menej som bol 
závislý na tých, ktorým som svoje služby poskytoval. To rozvoj domácnosti značne uľahčilo a 
umožnilo nám začať budovanie „Dogwoods“ a vybaviť ho v súlade s tým, čo nás skúsenosti o 
takomto vybavení naučili. Táto možnosť vyššieho príjmu za potreby menšieho objemu práce, 
je  kumulatívna  a  otvorená  nesmiernemu  množstvo  profesionálnych  pracovníkov.  Je 
pozoruhodné, aké uznanie práci človeka zamestnávatelia prejavujú, keď je dotyčný natoľko 
nezávislý, aby odmietal neatraktívne ponuky. A, samozrejme, ak by si zamestnanci všeobecne 
vyvinuli tento druh nezávislosti, zamestnávatelia by museli súťažiť v získavaní zamestnancov 
vyššími  platmi,  namiesto  pracovníkov,  konkurujúcich  si  navzájom  v získaní  zamestnania 
nižšími požiadavkami na plat.

Že je možné začať hospodáriť s ešte nižším základom, než mala borsodiovská rodina, bolo 
k mojej spokojnosti demonštrované štúdiami, vykonaním ktorých som bol poverený výborom 
Rady  pre  sociálne  záležitosti  v Daytone,  štát  Ohio,  v spojení  so  založením  domácich 
hospodárstiev  pre  nezamestnaných  v tom  meste.  Tieto  obete  doby  strojov  nemali  žiaden 
príjem okrem polovičných úväzkov či občasných zamestnaní, a toho, čo získali v Production 
Units  (produkčné jednotky).  Nemali  žiaden kapitál  na začiatok,  okrem vecí,  ako nábytok, 
kuchynský riad a osobné veci. Museli byť preto pripravené plány, ako im najprv dopomôcť 
k domácnosti v čo najmenšej možnej investícii, a zabezpečiť im nejakú hotovosť pre výdaje 
za veci, ktoré nebudú schopní sami produkovať. Očakávalo sa, že práca pre iných v oblasti 
obchodu či  priemyslu,  profesionálny  život,  a  predaj  prebytku  produkcie  zabezpečí  príjem 
ekvivalentný  príjmu  jedného  či  dvoch  dní  v práci  prinajmenšom  jedného  člena  rodiny. 
Odhadoval som, že s príjmom medzi piatimi až desiatimi dolármi týždenne, hospodári budú 
schopní  svoje  podlžnosti,  investície  do  hospodárstva  a  jeho  vybavenia,  vysporiadať  sa 
s klasickými výdajmi ako sú dane, náklady na osvetlenie, palivo, dopravu a nákup základných 
komodít  a  tovarov,  ktoré  sami  vyrobiť  nedokážu.  Nakoniec,  s rozvojom  svojich 
hospodárstiev, získajú vyšší životný štandard, než aký do tej doby mali.

V určení  výšky počiatočnej  investície  bolo rozhodujúcim faktorom množstvo  potrebnej 
produkcie  potravy,  čo  určovalo  rozlohu hospodárstva.  Ako základ  pre  toto  určenie  sa  dá 
použiť  rozvrh  typickej  stravy pre  5-člennú  rodinu  v strednej  spoločenskej  triede,  variácie 
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ktorého investíciu znižujú alebo zvyšujú. Preferovanie vegetariánskej výživy znižuje rozlohu 
pozemku a investície do zvierat, preferovanie mäsovej diéty na druhej strane v tomto ohľade 
investície  zvyšuje.  Typické diéty∗ použité  v mojich  štúdiách pre Dayton Homestead  Units 
(Daytonské hospodárske jednotky) boli nasledovné:

Chlieb, cereálie, pečivo 750
Ovocie a zelenina 3000

Maslo, bravčová masť a ďalšie tuky 250
Cukor, med a ďalšie sladidlá 250

Mäso a hydina 500
Vajíčka 200
Mlieko 1200

DOPORUČENÝ RODINNÝ ROZPOČET PRE FARMÁRSKE RODINY 
RODINNÁ ZÁSOBA PRE 5-ČLENNÚ RODINU

JEDNOTKA Adekvátny 
doporučený prísun, 

keď je väčšina 
potravy kupovaná

Veľmi liberálny 
doporučený prísun 

pri dobrých zdrojoch 
pre rodinnú 

produkciu potravín
Múka, cereálie libra 1130 400

Mlieko galón 360 400
Zemiaky bušel 14 10

Sušené fazule balenie 5 1
Paradajky bušel 5 10

Sušené ovocie libra 85 75
Iné ovocie a zelenina libra 365 1400

Maslo, dalšie tuky libra 200 165
Cukor libra 180 200

Chudé mäso, hydina libra 250 620
Vajíčka Tucet 80 145

S výnimkou cukru – ktorý sa dá úplne nahradiť medom, javorovým cukrom a melasou – 
všetky tieto potraviny mali byť produkované na navrhovaných hospodárstvach. Hospodári by 
museli kupovať iba potraviny, ako je káva, čaj, koreniny atď. A, samozrejme, zakúpené by 
museli byť exotické potraviny – pomaranče, ananásy, ustrice, olivový olej – aj keď sa život dá 
udržiavať s akýmikoľvek potravinami, ktoré poskytujú rovnaký druh výživných elementov.

Produkcia 4750 libier rôznych potravín, 200 tuctov vajec a 1200 litrov mlieka uvedených 
vyššie,  si  vyžaduje  od  3  do  5  akrov  pôdy.  Hospodárstvo  tejto  veľkosti  by  umožňovalo 
produkovať nielen potraviny pre stôl, ale i krmivo pre zvieratá, predstavované 25 nosnicami a 
25 kapúnmi (zo 75 kuriatok); dvoch čistokrvných švajčiarskych kôz so 4 kozľatami každý rok 
(dve z týchto kozliat, samčekovia, sa môžu zabiť a prispieť takto k mäsovej diéte, ostatné dve 
vychovať a pravdepodobne predať), a dvoch prasiat,  vychovaných z odstavčiat  každoročne 
kupovaných.  Včely,  ktorých  by  mali  byť  3-4  úle,  sa  –  samozrejme  –  kŕmia  samé.  Bez 

 Od uskutočnenia tejto štúdie Bureau of Home Economics of the United States Department of Agriculture 
uskutočnilo nasledujúcu výživovú štúdiu. „Adekvátny prísun“ by sa dal označiť za „mestskú“ diétu, „veľmi 
liberálny prísun“ naznačuje diétu pre hospodárov.
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materiálnej zmeny v pozemku potrebnom na získavanie krmiva je v tejto zvieracej schéme 
možné značné množstvo úprav. Morky, kačky a ďalšia hydina môžu byť pridané, či nahradiť 
sliepky,  ovce  chované  miesto  prasiat,  krava  namiesto  kôz.  Chov kravy si  vyžaduje  väčší 
pozemok než chov kôz, pridanie oviec alebo zvýšenie počtu prasiat taktiež zvyšuje veľkosť 
pozemku potrebného na pestovanie obilia a pastvu. Pozemok určený pre sad a záhradu musí 
byť dostatočne rozsiahly na získanie cca 500 litrov zaváraného ovocia a zeleniny na zimu, 
prípadne na sušenie, ak sa preferuje táto metóda konzervovania.

Na trojakrovom pozemku sa približne 1,5 akra zeme musí venovať pestovaniu obilia pre 
kozy,  prasatá  a  sliepky,  približne  štvrtina  akra pre pestovanie  lucerny,  sóje či  podobných 
plodín, a polovica akra venovať pre pastvu. Štvrtina akra je potrebná na pestovanie kukurice 
alebo obilia pre cereálie rodiny. To znamená 2 akre pre poľné rastliny. Zvyšný aker je všetko, 
čo je potrebné pre záhradu, sad, dvor pri stodole, záhradku s kvetmi a trávnik, a pre samotný 
dom.  Skutočne,  ak  by  sa  rodina  uspokojila  s životom  výlučne  na  rastlinách,  všetky  jej 
potraviny by sa dali vypestovať na tomto jednom akre pozemku. V tomto všeobecnom pláne 
by 3 akre postačovali  na všetko,  5 akrov už predstavuje štedrý prídavok.  Ak je dostupná 
spoločná paša, 3 akre by úplne postačovali.  Preto som navrhoval,  aby Dayton Homestead 
Units pozostávali zo 160-akrových pozemkov s cca 30-35 hospodárstvami po 3 akroch, so 
zvyškom pôdy určeným pre spoločné použitie.

Na základe vyššie navrhnutého programu pozemku a potravy potrebný kapitál na založenie 
hospodárstva bol vyčíslený nasledovne:

Pozemok 250
Stavebný materiál pre prvú časť domu 300
Materiál a vybavenie pre ďalšie budovy 50
Studňa a pumpa 75
Nástroje a náradie 25
Zvieratá 75
Semená, rastliny, stromy atď. 25
Tkáčska miestnosť 75
Kuchynské vybavenie a zariadenie na konzervovanie 25
Celkom 900

K tejto investícii bolo pridaných $120 na potraviny a krmivo pre prvých 6 mesiacov po 
presťahovaní sa. Predpokladajúc začiatok v zime alebo jari, behom šiestich mesiacov by sa 
produkcia vyvinula do stavu, kedy by sa pre tento účel nemuseli vykonávať žiadne ďalšie 
vonkajšie  nákupy.  Celková  investícia  by  teda  bola  okolo  1000  dolárov  na  rodinu.  No 
v hotovosti by nebolo potrebných viac než 350-400 dolárov.

Pre hospodárstva, známe ako Homestead Units (hospodárske jednotky) – pre odlíšenie od 
Production Units (produkčných jednotiek), už založených nezamestanými v samotnom meste 
- mali byť určené farmy s rozlohou cca 160 akrov. V Homestead Units sa dalo pokračovať 
v skupinových  aktivitách  a  kooperatívnej  výrobe  vykonávanej  v Production  Units  v meste 
v akomkoľvek požadovanom rozsahu. Celkový trakt pôdy by bol vlastnený jednotkou, nárok 
na jednotlivé hospodárstvo by bolo založené na trvalom lízingu, zamedzujúcom pozemkovým 
špekuláciám.  Ak  by  farmárske  budovy  na  pozemku  nevyhovovali  pre  použitie  ako 
spoločenské  budovy,  dali  by  sa  postupne  k tomuto  cieľu  prebudovať.  Pastviny,  les  a 
komunitné  budovy  by  boli  vlastnené  jednotkou  ako  celkom,  a  užívané  jednotlivými 
hospodármi v súlade s pravidlami a obmedzeniami stanovenými skupinou. Traktory či kone, 
nákladné  autá  a  ťažké  poľnohospodárske  stroje  by taktiež  mohli  byť  vlastnené  spoločne. 
Obilie by mohlo byť produkované kooperatívne, rovnako ako mestské jednotky kooperatívne 
produkujú oblečenie,  chlieb a ďalšie tovary.  Poskytovaný bol teda hojný alebo minimálny 
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komunitný  život,  podľa  požiadaviek  skupiny,  rovnováha  medzi  kolektivizmom  a 
individualizmom  prevažujúca  podľa  skúseností  a  sklonov.  Od  každej  rodiny  sa  však 
očakávalo, že vybuduje svoj vlastný dom, kurník, maštaľ a dielňu, kultivácia vlastnej záhrady, 
vysadenie sadu a takmer rovnaká sebestačnosť a nezávislosť, akú mali pionieri v tejto krajine 
pred sto rokmi. Očakával sa rozvoj obchodu a remesiel, predaj a barter nadbytku produkcie 
jednotlivých  hospodárstiev,  no  na  to  sa  nekládol  žiaden  dôraz  ako  na  nanútenie  trendu 
k veľkoplošnej produkcii.

Plány  smerovali  k budovaniu  permanentných,  nádherných  domov.  Konštrucie  mali 
sledovať  plány  vytvorené  Ernestom  Flaggom  pre  výstavbu  pekných  a  malonákladných 
malých domov. Vyhlo by sa teda vysokým nákladom a odpadu pri výstavbe pivníc. Počas 
budovania prvého krídla domov by hospodári museli  dochádzať z Daytonu a späť,  aj  keď 
niektorí  by mohli  táboriť na mieste,  ak by to farmárske budovy na pozemku umožňovali. 
Akonáhle boli na mieste, mali začať vytvárať záhradu, vyrábať vlastný nábytok vo svojich 
dielňach,  látky na svojich tkáčskych stavoch a vlastné šaty na šijacích strojoch. Zavedené 
elektrické rozvody pre svetlo a energiu, a používanie domácich spotrebičov malo znižovať 
námahu na minimum. Drvivé bremeno zložitých vodovodných a odpadových rozvodov malo 
byť vyriešené individuálnymi čerpacími pumpami a septickými nádržami.

Dayton, ktorý v tomto roku zakladá svoje prvé hospodárske jednotky, demonštruje, čo sa 
dá uskutočniť s malou hotovosťou i u nezamestnaných rodín. To,že sa rodina môže etablovať 
na  hospodárstve  i  s nižšou  hotovostnou  investíciou,  než  požadoval  plán  v Daytone,  bolo 
demonštrované k mojej spokojnosti prípadom, s ktorým som bolo osobne oboznámený. Tto 
rodina pozostávala z manželskej dvojice a osemročného syna. Muž po mnohé roky pracoval 
ako šofér v New Yorku a jeho okolí, a po strate zamestnania odišiel žiť k svojim rodičom, 
ktorí  vlastnili  malý  dom  v našom  susedstva.  Jedného  dňa  prišiel  ku  mne  s projektom 
vybudovania dopravnej stanice na časti môjho pozemku. Nemal však žiaden kapitál na kúpu 
pozemku  a  ledva  dostatok  peňazí  na  vybavenie  stanice.  Požiadal  o  lízing  pozemku, 
s prednostným právom na odkúpenie,  ak so svojou stanicou uspeje.  Tento lízing som mu 
umožnil a nastalo toto:

Muž zašiel na miestnu pílu a na úver vzal veľké množstvo stavebného materiálu. S týmto 
najprv  vystaval  malú  stanicu,  a  vybavil  ju  na  predaj  zmrzliny,  nápojov  a  zvyčajnej 
produktovej línie občerstvenia počas cesty. Kým jeho žena mala na starosti stanicu, v zadnej 
časti pozemku vybudoval štvorizbový dom, aj keď vnútrajšok ešte nebol dokončený, keď ku 
mne  prišiel  a  povedal  mi,  že  píla  po  ňom požaduje  peniaze.  Objavil  som,  že  postúpil  a 
vybudoval dom, očakávajúc, že stanica zarobí dostatok peňazí nielen na odkúpenie pozemku, 
ale taktiež na zaplatenie materiálov, ktoré použil na budovanie. Na vyrovnanie zmätku, do 
ktorého ho jeho prehnaný optimizmus doviedol, som mu vybavil hypotéku, z ktorej splatil 
svoj  pozemok,  stavebný  materiál,  za  ktorý  bol  dlžný,  a  nakúpil  dostatok  materiálu  na 
dokončenie domu. Jeho stanica zmizla v nasledujúcej zime – veľa peňazí nikdy nezarobila. 
No napriek tomuto sklamaniu,  podarilo  sa mu získať dostatok financií  počas období, keď 
pracoval, aby splatil svoje pôžičky,  rozvíjal svoje hospodárstvo, až kým nevlastnil solídny 
dom, záhradu a zvieracie hospodárstvo, a žil na úrovni pohodlia a zabezpečenia, aké nikdy 
predtým nemal.

Nuž, ak sa vo vidieckom dome dokáže etablovať rodina s prakticky žiadnym kapitálom, 
nútená spoliehať sa na občasné obdobia príležitostnej práce, malo by byť možné učiniť tak i 
v rodinách s nejakým kapitálom a väčšou príjmovou silou. To, čo rodina – okrem odvahy – 
potrebuje, je - podľa našich skúseností – dostatok kapitálu na počiatočnú splátku nákupnej 
ceny pozemku a dostatočná hotovosť za materiál a vybavenie, ktoré sa na splátky zakúpiť 
nedajú. Pre zvyšok sa musia spoľahnúť na svoje príjmy. Ale to, že takýto skromný príjem, 
predovšetkým počas prvých pár rokov, im umožní nielen splatiť svoj pozemok, ale rozvinúť 
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ho  do  solídneho  a  pohodlného  domova,  nie  je  z našej  vlastnej  skúsenosti  obtiažne 
demonštrovať.

Predpokladajme, že sa zapodievame problémom rodiny s dostatočným kapitálom na prvú 
splátku vhodného pozemku, dostatočnej hotovosti na vybavenie, prinajmenšom ako sme boli 
schopní vybaviť sa my,  a s príjmom $ 2500 ročne – čo je približne príjem, s ktorým sme 
operovali v prvom roku. Takáto rodina, žijúca v meste, by svoj príjem minula nasledovne:

Nájom 600
Potraviny 800
Odev atď. 500

Ďalšie výdaje 600
Úspory ?
Celkom 2500

Predpokladajúc, že produkcia na hospodárstve sa postupne zvyšuje a nesmeruje až k takej 
samostatnosti, ako je plánované pre experiment v Daytone, rodinný rozpočet po presťahovaní 
sa na vidiek by vyzeral približne takto:

Dane a údržba (namiesto nájmu) 100
Potraviny 400
Odev atď. 300

Ďalšie výdaje 450
Dostupné investície do hospodárstva 1250

Celkom 2500

Rodina  produkujúca  svoje  vlastné  útočisko,  namiesto  jeho  prenájmu,  ročne  ušetrí  500 
dolárov v rozdieli medzi daňami a údržbou svojho vlastného domova a tým, čo platí na nájme 
v meste. V prípade potravy, akonáhle do rodinnej špajzy prispieva záhrada, sad a kurník, je 
možné dosiahnuť 50 %-tné zníženie nákladov. Podstatné úspory sa dajú dosiahnuť u tkania, 
dielne  a  prania  odevov  a  ďalších  výdajov.  Takto  je  k dispozícii  okolo  1250  dolárov  na 
investovanie do hospodárstva a jeho vybavenia, za predpokladu, že rodina sama vykonáva 
všetky práce.  Tento fond je redukovaný zapojením iných pracovníkov. V našom vlastnom 
prípade  sme  oveľa  viac  preferovali  minúť  časť  z neho  za  pomoc  a  získavať  investície 
v pomalšom tempe, než sa snažiť čo najviac ušetriť a všetko robiť sami.

O existujúcich problémoch som sa iste vyjadril dostatočne na to, aby som objasnil, prečo je 
tak  obtiažne  zodpovedať  otázky,  ktoré  sú  nám  kladené  ohľadom  množstva  kapitálu 
potrebného na založenie vidieckeho hospodárstva. Kedykoľvek je mi táto otázka položená, 
spomeniem  si  na  starý  hlavolam  –  Ktorá  noha  z trojnožky  je  najdôležitejšia?  Objem 
potrebného  kapitálu  je  len  jednou časťou  rovnice  o  troch  neznámych,  ďalšími  dvoma  sú 
príjem, o ktorý sa rodina môže opierať, a miera, do akej je rodina ochotná znášať pioniersku 
námahu.
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KAPITOLA IX
ISTOTA A NEISTOTA

VIAC než desaťročie prešlo od úteku rodiny Borsodiových z mestu. Experimentovanie, a 
interpretácia experimentov v hospodárstve Borsodiových konečne dosiahlo bodu, kedy bolo 
treba dať zistenému vyjadrenie.  Výsledkom bola tá protestná esej,  ktorú som nazval  This 
Ugly  Civilization  (Táto  ohavná  civilizácia).  Bola  to  snaha  interpretovať  našu  výpravu za 
komfortom  a  rozvinúť  ju  do  programu,  ktorý  mohol  viesť  k získaniu  komfortu  pre 
jednotlivcov a rodiny, ak nie pre spoločnosť ako celok. Objavila sa však v roku 1929, kedy 
celá krajina šialene oslavovala veľký vzostup toho, čoho bol Henry Ford prorokom a masová 
výroba evanjeliom. Takmer nikto nechcel počuť, že sa celý industrializovaný svet mýli; že 
existoval  iný,  lepší  spôsob  živobytia  a  zabezpečovaia  si  túžob  našich  sŕdc,  než 
prostredníctvom  organizovanej,  integrovanej  a  centralizovanej  práce.  Spôsob,  ktorý  som 
presadzoval ako žiaduci pre jednotlivca a pre spoločnosť podstatný, sa niektorým čitateľom 
zdal  romantický,  iným praktikovateľný len u pár  výnimočných rodín,  a nepriateľský voči 
sociálnej centralizácii, na dosiahnutí ktorej ostatní pracovali.

Dnes je situácia odlišná.
Keď píšem tieto riadky, noviny oznamujú, že 15 252 000 mužov a žien je nezamestnaných. 

To znamená,  podľa The Business Week,  ktorý bol  za  tento odhad zodpovedný,  že počas 
novembra 1932 viac ako 31.2 percenta normálne zamestnaných nebolo schopných zarobiť na 
živobytie: nezamestnaných bolo 46 percent zamestnancov vo výrobe; 45 percent zamestnanco 
v ťažobnom priemysle;  40 percent  v lesnom hospodárstve a vodohospodárstve;  38 percent 
zamestnancov  dopravy;  35  percent  v personálnych  službách;  21  percent  zamestnancov 
v odvetví  obchodu;  17  percent  poľnohospodárov;  10  percent  zamestnancov  vo  verejných 
službách;  a  10  percent  našich  profesionálov.  V pomere  1,5  nezamestnaných  k 1 
zamestnanému bolo nezamestnanosťou priamo ovplyvnených 37 500 000 mužov, žien a detí. 
A  situácia  sa  od  tohto  odhadu  vytrvalo  zhoršovala.  No  tieto  milióny  v žiadnom prípade 
nepredstavujú plný počet zasiahnutých ekonomickou katastrofou, ktorá krajinu pred štyrmi 
rokmi zasiahla.  Dá sa povedať, že prinajmenšom rovnaký počet má svoj životný štandard 
znížený znižovaním miezd, prácou na polovičný úväzok a poklesom ceny toho, čo vyrábajú 
alebo  vlastnia.  A ak  by  sme  mali  prirátať  tých,  ktorí  žijú  v strachu  z nezamestnanosti  či 
finančného zruinovania, museli by sme k nim zahrnúť takmer každú osobu v krajine.

Po takmer dvoch storočiach priemyselnej expanzie a storočia sociálnych reforiem, počas 
ktorého sme zničili monarchistickú tyraniu, zrušili otroctvo, založili stabilnú menu, značne 
obmedzili počet pracovných hodín, garantovali všeobecné volebné právo, a prijali bezpočet 
ďalších reforiem, nachádzame krajinu nezamestnanú, zredukovanú k biede, závislú na charite, 
v strachu z krachu! Napriek faktu, že celé história priemyselnej expanzie a sociálnej reformy 
je naplnená demonštráciami nemožnosti zaistenia istoty, a ešte menej pocitu blaha, žiadnymi 
prostriedkami, ktoré stále jednotlivca ponechávajú závislého na industriálnom monštre, čo sa 
doteraz  učinilo  a  čo  sa  zo  strany  priemyselníkov,  politikov  a  ekonómov  propaguje,  je 
v základe iba pokračovaním márneho procesu snahy produkovať prosperitu tvorbou nových 
odvetví,  rozširovania  úverov,  rozdelenia  práce,  skracovania  pracovnej  doby  či  založenia 
poistenia pre prípad nezamestnanosti.

Včera prišiel o svoje miesto mladý ženatý muž, ktorého poznám. Výrobná spoločnosť, pre 
ktorú štyri roky ako predajca pracoval, ho prepustila. Na jeho práci nebolo nič zlé; objem 
predaja  spoločnosti  jednoducho poklesol  na  mieru,  ktorá  si  vynútila  prepustenie  ďalšieho 
človeka, a ako najmladší predajca bol práve on tým prepusteným.

V obave pred touto možnosťou žili  spolu s manželkou celé mesiace. Šesťmesačné dieťa, 
s pridanou  finančnou  zodpovednosťou,  zvýšovalo  obavy,  s ktorými  premýšlali  nad 
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možnosťou nezamestnanosti – v čase, keď nezamestnaných budú milióny. Teraz tento úder 
nastal. S výplatou za 3 týždne vo vrecku, s manželkou, obaja ani nie 25-roční, boli bezradní 
hrôzou. Domáci, mliekár, mäsiar, obchodník s potravinami – tí, na ktorých boli bezpostredne 
závislí pre potravu a prístrešie – sa náhle zmenili na hrozby. Istá predstava, čo táto hrôza pre 
tento pár znamenala, a čo podobne znamenala pre milióny ďalších v týchto problematických 
časoch, sa dá získať z faktu, že keď moja manželka tejto mladej matke zatelefonovala, krátko 
po tom, čo jej manžel nasledujúce ráno po svojom prepustení odišiel z domu kvôli práci, aby 
ju požiadala nezostávať osamote, ak sa bála, v hysterickej odpovedi odpovedala, že nemôže 
prísť  –  že  ju  po  manželovom odchode zachvátil  akýsi  druh  hysterického  šoku,  z ktorého 
zvracia, no keď sa dá dokopy, hneď príde.

Potom tu je rodina Segerstromovcov.  Nie je to ich skutočné priezvisko – no ich pravé 
meno naznačuje. Segerstrom je tesár. Nedávno pre mňa pri pár príležitostiach pracoval, preto 
viem, že je to poctivý, svedomitý pracujúci. Má rovnako svedomitú ženu a päť detí. Až do 
kolapsu  stavbárskeho  boomu  v jeseni  1929,  pokiaľ  viem,  pracoval  pravidelne  mesiac  za 
mesiacom, s vysokými príjmami, a ižl podľa konvenčného štandardu skúsených remeselníkov 
svojej  triedy.  Segerstromovci  vtedy  žili  v dome,  ktorý  splatili  postupnými  mesačnými 
splátkami, vlastnili Ford, zvyčajný druh nábytku, rádio a všetky vymoženosti, o ktorých sa 
domnievali, že ich americký štandard života oprávňuje vlastniť. Dokonca sa im podarilo niečo 
i našetriť, z čoho časť investovali - na odporúčanie banky, v ktorej mali uložené svoje peniaze 
- do cenných papierov.

Potom nastal  krach.  Pravidelné  zamestnanie  prestalo  existovať.  Na  konci  štvrtej  zimy 
príležitostnej práce prišli o svoj dom, stratili a predali takmer všetok svoj nábytok, a keď sme 
o nich prvýkrát počuli, žili v prenajatom dome na vidieku, bez jedinej modernej vymoženosti, 
a závislí na dreve, ktoré si mohli  vyťať v lesoch okolo svojho domu na palivo, ktorým sa 
počas zimného počasia v tomto prostredí zohrievali. Jeho žena pracovala tri dni v týždni ako 
pomocníčka  v domácnosti,  a  to im zabezpečovalo  akurát  hotovosť na zaplatenie  nájmu a 
nákup pár potravín. Pre zvyšok zúfalo zápasili v príležitostných zamestnaniach, občas on ako 
tesár, aby nemuseli klesnúť do závislosti na charitatívnych agentúrach.

V čase  písania  týchto  riadkov  pani  Segerstromová  prišla  o  svoju  prácu  pomocníčky 
v domácnosti,  rodina,  ktorá  ju  zamestnávala,  sa  rozhodla  presťahovať  do  inej  časti 
prímestského New Yorku. Pokiaľ môžem súdiť, nie kvôli svojim vlastným chybám, ale kvôli 
slepej dôvere a závislosti na pláne konvenčného života v našej industriálnej civilizácii, táto 
rodina sa stane predmetom verejnej charity. V tomto ohľade je dnes ich problém problémom 
miliónov rovnako triezvych, decentných a užitočných ľudských bytostí.

Alebo  vezmime  príklad  Smythovcov,  čo  taktiež  nie  je  ich  priezvisko,  hoci  ich  dvoch 
označuje.

Smythovci  boli  hrdí,  bezdetní  päťdesiatnici.  Mali  svoj  vlastný  dom  v jednej 
z najmodernejších častí severného Jersey. Vlastnili Chrysler, zakúpený v dobe, keď znamenal 
oveľa viac, ako znamená dnes. Ich dom bol viac než komfortne zariadený. Smythe bol viac 
než dvadsať rokov pokladníkom a dôverníkom v brokerskej firme. Jeho firma sa rozhodla pre 
likvidáciu  z dôvodu strát  utŕžených  poklesom cien  komodít  na  počiatku  krízy.  I  keď nie 
vlastnou vinou, Smythe sa v päťdesiatke ocitol v zápase o získanie zamestnania, v ktorom by 
využil svoju znalosť účtovníctva. Nielenže však bol účtovníkov nadbytok – neexistoval dopyt 
po účtovníkoch v jeho veku. Napriek svojej dvojročnej snahe zamestnať sa, nakoniec nastal 
čas, kedy Smythovci padli na úroveň, kedy boli bez uhlia na kúrenie, s odpojeným telefónom, 
a s prázdnym stolom. No pokiaľ mohli susedia vidieť, nič zlé sa nedialo. Smythovci zdanlivo 
žili v podstate tak, ako žili počas posledných dvoch rokov.

No jedného dňa si susedia uvedomili, že Smythovci zmizli. Vyšetrovanie ukázalo,, že dva 
dni  predtým  vzal  Smythe  sekeru,  manželke  v posteli  rozsekol  lebku,  šiel  do  garáže, 
naštartoval auto, ľahol k výfuku a udusil sa.
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Potom tu je Jonesov prípad – sľubujúci oveľa nádejnejší koniec, než aký postretol Smytha.
Jedného  dňa  som  obdržal  list  od  muža  menom  Jones,  či  nejakého  podobného  mena, 

žiadoniaceho o privilégium interview. Prečítal si This Ugly Civilization, písal, a mal pre mňa 
priamu otázku, ktorú mi chcel položiť. Žiadal ma o pár minút na predloženie svojho prípadu, 
ak by som si našiel čas, pretože bol pripravený staviť všetko na moju odpoveď. Samozrejme, 
že som sa s ním stretol. A toto je príbeh, ktorý mi vyrozprával.

„Pán Borsodi,“  povedal,  „som účtovník.  Firma,  v ktorej  som pracoval,  asi  pred rokom 
skrachovala. Pracoval som pre nich deväť rokov. No mal som tak dobrú povesť a ušetril si 
1500 dolárov, že som sa nejak zvlášť nestrachoval. To však bolo pred rokom. Odvtedy som 
prechádzal  ulicami  New  Yorku  bez  jedinej  reálnej  šance  zaistiť  si  miesto,  ktoré  by  mi 
umožnilo moju manželku a dcéru uživiť. Skúsil som takmer všetko. V snahe nájsť si nejakú 
prácu som odpovedal na každý inzerát v novinách, zaregistroval sa u všetkých pracovných 
agentúr,  obvolal  všetkých  priateľov,  známych  a  takmer  každého,  koho  som len  zdanlivo 
poznal.  Našťastie  sa  mojej  žene  podarilo  zohnať  si  príležitostnú  prácu  pokladníčky 
v obchodnom dome. Počas svojej práce nechávala našu malú dcérku so starou mamou. No 
napriek peniazom, ktoré sa jej podarilo zarobiť, a tomu málu, čo som priniesol ja, naše úspory 
sa plynulo míňali. I po uplatnení všelijakých ekonomických praktík nám nájom každý mesiac 
devastuje naše úspory, aj keď sme sa ho snažili zredukovať bývaním so ženinými rodičmi. 
Dnes  mi  z pôvodných  úspor  zostalo  len  500  dolárov.  A  chcem  sa  dožiť  konca 
nadchádzajúceho roku.

„Ako mnoho ostatných, unavených z pochôdzok, navštevoval som verejné knižnice, aby 
som čítaním oslobodil myseľ od problémov. Asi pred týždňom som sa dostal k Vašej knihe, 
This Ugly Civilization, a preletel som ňou -  zdala sa byť napísaná priamo pre mňa. Nemusím 
Vám  hovoriť,  ako  ma  ovplyvnila.  Zdalo  sa,  že  poskytuje  úplnú  odpoveď  na  problémy, 
s akými zápasím. Pripadá mi to ako strašný vtip, že som na Vašu knihu natravil vtedy, keď 
som za minulý rok utratil takmer všetok svoj kapitál v čírych nákladoch na udržanie rodiny 
nažive. Mučí ma myšlienka, čo som mohol uskutočniť na ich udržanie, ak by som pracoval 
v záhrade  namiesto  behania  po uliciach  New Yorku snažiac  sa  nájsť  prácu  za  súčasných 
podmienok!

„Nuž, pán Borsodi,  chcel  by som vám položiť  túto otázku:  Mal  by som vziať  svojich 
posledných 500 dolárov a pokúsiť sa odísť na vidiek, kde by sme mali šancu aspoň zčasti sa 
uživiť sami, aj keď by to nebolo hneď, alebo by som mal risknúť nájdenie práce predtým, než 
mojich 500 dolárov miniem na mliekara, za potraviny a nájom? Je možné, s hotovosťou iba 
500 dolárov,  odštartovať  k nezávislosti  na práci,  akú  vo svojej  knihe obhajujete?  Toto  je 
otázka, nad ktorou so ženou diskutujeme noc čo noc odvtedy, čo som si vašu knihu prečítal. 
Čo  myslíte?  Som  absolútne  odhodlaný  pracovať.  Myslím,  že  môžem  dosiahnuť  úspech 
s takým hospodárstvom, aké opisujete, moja žena je taktiež ochotná pracovať rovnako tvrdo, 
ako ja – umožní nám však 500 dolárov začať cestu k nezávislosti?“

Hrôza, utrpenie a tragédie môjho mladého suseda, rodiny Segerstromových, Smythovcov, 
účtovníka Jonesa a miliónov mužov a žien, ktorí sú dnes nezamestnaní, sú následkami toho 
záhadného  fenoménu,  známeho  ako  hospodársky  cyklus  –  záhadný  kvôli  príčinám,  nie 
následkom –  ktorý  opakovane  v našej  industriálnej  civilizácii  produkuje  pokles  v objeme 
obchodu, prudký pád cien, zníženie objemu dostupných úverov, pokles v dopyte po tovaroch, 
pokles  v objeme výroby a  následne  nárast  počtu  nezamestnaných.  Muži  a  ženy pracujúci 
v továrňach,  úradoch  a  v obchodoch,  robotníci  na  stavbách  a  železniciach,  desaťtisíce 
v službách, obchode a remesle – holiči, čašníci, herci, umelci, reportéri, architekti, ktorí sú 
počas obdobia prosperity a dobrých časov zaneprázdnení – náhle sa ocitajú bez práce, kým tí, 
ktorí v zamestnaní ešte sú, pracujú iba časť každého týždňa za nižšie mzdy. Sily mimo ich 
kontroly a vo väčšine prípadov mimo ich chápania, ich náhle ponechávajú bez príjmu, ktorým 
platili nájom, kupovali jedlo, oblečenie a splácali dlhy.
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No rovnako nie svojou vinou sa dalšie milióny koliesok v našom industrializovanom svete 
a  interdependentnom  ekonomickom  systéme  nachádza  pravidelne  bez  príjmu,  ktorý  im 
umožňuje  zakúpenie  životných  potrieb,  kvôli  sezónnej  zamestnanosti,  či  technologickej 
zamestnanosti,  alebo čo nazývam štýlovou nezamestnanosťou. Tak,  ako zima pripravuje o 
zamestnanie  zamestnancov  na  stavbách,  a  vynález  nových  strojov  a  nových  technológií 
pripravujú o zamestnanie tých vo výrobnej sfére, tak sa štýl mení v požiadavke od bavlnených 
odevov k hodvábnym, od krátkych sukní k dlhým, od smaltovaného riadu k sklenenému, a od 
fonografov k rádiám, a vytvára nezamestnanosť pre pracovníkov v istých odvetviach, aj keď 
v iných odvetviach je týmto zamestnanosť vytváraná.

A úplne  bez  ohľadu  na  to,  či  je  príčinou  sezónna,  cyklická,  technologická  či  štýlová 
nezamestnanosť,  všetky  tieto  obete  nezamestnanosti  sú  rovnaké  v tom ohľade,  že  nie  sú 
schopné pravidelne podporovať samých seba a svoje rodiny bez vlastnej viny, kvôli svojej 
závislosti  na  tom,  čo  získajú v pozstavení  súčiastky v komplexnom stroji  našej  továrňami 
ovládanej civilizácie. Ak sa obdobie nezamestnanosti ukáže ako krátke, ich úspory sa stenšia 
alebo minú a nahromadia dlhy, ktoré po opätovnom zamestnaní sa na istý čas obmedzia ich 
schopnosť šetrenia, zatiaľčo ak je toto obdobie dlhodobé – tak dlhé, ako je obdobie, s ktorým 
teraz zápasí  12-13 miliónov Američanov – sú náchylní  stať sa sociálnym bremenom,  byť 
úplne  demoralizovaní  verejnou  charitou  a  na  konci  nielen  opovrhovať,  ale  búriť  sa  voči 
sociálnemu systému, ktorý ich takémuto zaobchádzaniu podriaďuje.

Obľúbenou  formulou  sociálnych  reformátorov  v zmierňovaní  zla  nezamestnanosti  je 
poistenie v nezamestnanosti – ktoré sa zapodieva účinkom problému, a obľúbenou formulou 
úplného ukončenia nezamestnanosti  je kontrola – ak nie vlastníctvo a prevádzka – celého 
priemyslu.

Nepozdáva  sa  mi  však  ani  formula  na  zmiernenie  –  ktorá  len  presúva  náklady 
nezamestnanosti  od  nezamestnaných  k zamestnaným  –  ani  formula  na  ukončenie 
nezamestnanosti  –  ktorá  iba  presúva  kontrolu  nášho ekonomického  života  od  kapitalistov 
k štátnym  úradníkom.  Ani  jedna,  podľa  mňa,  neposkytuje  liek  pre  fundamentálny  defekt 
v našom súčasnom ekonomickom systéme – pre nadmernú závislosť ľudí, s ohľadom na ich 
živobytie, na hladkom fungovaní národných a medzinárodných ekonomických aktivít.

Zostáva ešte zváženie formuly zúfalstva – že nezamestnaní by mali opustiť naše mestá a 
venovať sa pre podporu svojich rodín farmárčeniu. No moderný farmár, špecializujúci sa na 
produkciu  obilia,  vlny  či  mlieka  na  predaj,  ma  rovnako  obtiažny  problém  ziskovo  sa 
zamestnať, ako pracovník v kancelárii. Aby nezamestnaní vymenili svoju súčasnú závislosť 
na  industriálnej  činnosti  za  závislosť  na  cenách  poľnohospodárskych  produktov  –  aby 
vymenili nestabilitu pracovného thu za nezstabilitu trhu s obilím či dobytkom – je len skokom 
z rozpálenej panvice priamo do ohňa.

Jediným dôvodom, prečo ešte nie každý rozoznáva, že priemerný farmár má problém so 
zamestnaním, je to, že škodlivé účinky poklesu v cene plodín, ktoré produkuje, ho neodkazujú 
na  charitu  tak  rýchlo,  ako  pokles  v predaji  produktov  v  priemysle.  S poklesom  predaja 
vyrábaných produktov sú pracovníci  v priemysle  okamžite  prepúšťaní,  no s poklesom cien 
poľnohospodárskych produktov sa nezamestnanosť prejavuje až vtedy, keď zabavenie fariem 
pre nesplácanie hypoték či daní zanecháva farmárov bez fariem, na ktorých by pracovali. Je, 
samozrejme, pravdou, že škodlivé účinky závislosti na všeobecných podmienkach podnikania 
sú  v prípade  farmárov  menšie,  dokonca  i  pre  tých,  ktorí  sa  špecializujú  na  hotovostné 
produkty,  ako  je  obilie,  vlna  či  ošípané,  pretože  väčšina  farmárov  má  snahu produkovať 
niektoré zo svojich životných potrieb. Ak svoje farmy vlastnia, prinajmenšom im poskytujú 
vlastnú strechu nad hlavou miesto jej prenájmu. Ak vlastnia záhradu a sad, či kravu a pár 
sliepok, prinajmenšom produkujú niečo z vlastných potravín. Aj keď sú dlhodobo postihnutí 
svojou závislosťou na pestovaní rastlín predávaných na trhoch za ceny fixované celkovou 
ponukou a dopytom po tom, čo produkujú, tento obmedzený stupeň produkcie pre použitie 
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poskytuje  farmárom  všeobecne  pozíciu  o  čosi  bezpečnejšiu  než  je  pozícia  pracujúcich  v 
priemysle. No to je všetko. Čím závislejší je farmár na svojom predaji plodín, tým náchylnejší 
je k sužovaniu problémom zamestnanosti.

Základom problému je to, že keď farmár presunie svoje produkčné aktivity z produkcie pre 
svoju  vlastnú  potrebu  na  produkciu  určenú  na  predaj,  stáva  sa  podriadeným  voči 
ekonomickým nestabilitám typu zhruba porovnateľného s povahou nestability, ktorej sú dnes 
podriadení  dnešní  zamestnanci.  Farmár  bol  kedysi  sebestačný.  Nielenže  produkoval  svoje 
vlastné  potraviny,  produkoval  i  svoje  vlastné  textílie  a  odev.  Tkanie  a  šitie  boli  rovnako 
aktivitami hospodárstva ako farmárčenie. Ovce mu poskytovali vlnu, dobytok, ktorý zabíjal, 
mu poskytoval kožu, les ho zásoboval drevom pre teplo a na varenie. Farmár doby minulej vo 
väčšine trávil časť roka, kedy sa nedali vykonávať farmárske činnosti, prevádzkou mlyna či 
píly, alebo vykonávaním nejakého remesla. Takýto život prinášal iba takú nestabilitu, ktorú 
voči  ľudskej  činnosti  nastoľovala  príroda,  a  možné  škody  spôsobené  búrkou,  suchom, 
kobylkami a krúpami boli znižované skladovaním zásob a diverzifikáciou produkcie. Hrozba 
vyvlastnenia  a  nezamestnanosti,  ktorú  do  farmárčenia  priniesla  závislosť  farmára  na 
finančnom trhu,  bola  kedysi  neznáma.  Dnešní  farmári  opustili  nielen  produkciu  textílií  a 
oblečenia, ale približne na 20 percentách fariem v tejto krajine nie je ani krava či sliepky, na 
30 percentách fariem niet jediného prasaťa, and on approximately 90 per cent not even one 
sheep. Ba čo viac, na mnohých farmár v našich výstavných poľnohospodárskych štátoch sa 
neudržiavajú žiadne záhrady a takmer všetky potraviny sa nakupujú v obchodoch. Ak by sa 
nezamestnaní v mestách obrátili k takémuto druhu farmárčenia, akurát by vymenili jeden druh 
ekonomickej nezabezpečenosti za druhý.

To, čo sa nazýva existenčným farmárčením je však krokom, aj keď iba krokom, správnym 
smerom.

No žiaden návrat k farmárčeniu, žiadny systém poistenia v nezamestnanosti, a dokonca ani 
plánovanie či socializácia priemyselných aktivít, neposkytne adekvátny alternatívny spôsob 
života  pre  umelca  a  remeselníka,  pre  ktorého  problém  žitia  zahŕňa  istý  druh  úteku 
z opakujúcej sa práce, ktorú im industriálna civilizácia ponúka.

Nedávno som obdržal nasledujúci list od muža s reputáciou básnika. Situácia, s ktorou bol 
konfrontovaný našou industriálnou civilizáciou  je vcelku typická  situácia,  ktorej  dnes čelí 
bezpočet  talentovaných  mužov  a  žien.  Od  vydania  mojej  knihy  som  obdržal  množstvo 
podobných listov:

Otázka,  ktorá  pretrvávala  v mojej  mysli  po  prečítaní  si  nutne  nekompletného  podania 
Vašich predstáv a ich fungovania v tomto interview, je nasledovná: Môžu byť vaše plány,  
zjavne  správne  a  prospešné  vo  svojom  aplikovaní  na  krízu  ako  je  súčasná,  nepretržite  
fungovať; to jest, nie iba poskytnúť samo-obživu namiesto nákladnej charity nezamestnaným 
obetiam ťažkej doby, ale umožniť pokračujúci životný štýl počas každej doby? No „spôsobom  
života“ nemám na mysli existenciu čosi cez hranicu biedy, ani spôsob ochudobnený o účasť  
na charakteristickom pohodlí modernej doby; nemám na mysli návrat k jednoduchosti, ktorá 
charakterizovala americkú farmu a vidiecke mesto pred 50-60 rokmi; ale čo myslím, môže si  
komunita organizovaná na vašich princípoch dovoliť  nielen zdravú existenciu  pre svojich  
členov,  ale  taktiež,  pokiaľ  trvá  kapitalistická  organizácia  spoločnosti,  skromný  a  trvalý 
prírastok využiteľného bohatstva vo forme peňazí, umožniť prístup k svetu a jeho tovarom 
mimo komunity, poskytovať poistenie pre starobu a nehode, a poskytovať isté dedičstvo ďalšej  
generácii?

Zvážte  moje  vlastné  stanovisko.  Narodil  som  sa  a  vyrastal  v  meste,  vychovávaný 
k nepoužívaniu  rúk,  ale  hlavy,  aby som sa v živote  „vynašiel“,  prehliadnutý  prírodou,  no 
s majetníckym  inštinktom,  trmácal  som sa  životom,  nikdy  nič  nevytvoriac  (okrem  nejakej  
zanedbateľnej  literatúry  a  kritiky),  no  neisto  získavajúc  a  strácajúc  rôzne  parazitické  
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zamestnania,  len zriedka niečo zarobiace.  Nakoniec som prišiel  k malému dedičstvu,  časť  
z ktorého sa stratila na Wall Street, zvyšok, dostatočne malý, je v najzdravších investíciách,  
ktoré krajina umožňuje, a ktoré dnes produkujú zmenšujúci sa príjem, čiastočne stratiac svoju 
likviditu,  a pomaly sa strácajúc, keďže moje a manželkine príjmy nepostačujú na pokrytie  
výdajov skromného života. V povahe veci nemôžem inak, len opatrne prežívať a hľadať ďalšiu 
šancu parazitického zamestnania, v štátnej správe či v súkromnej sfére.

Existuje rozmnejší spôsob, nie ako dočasný prostriedok, ale ako permanentný program? -  
a  spôsob,  ktorý  by  nám  umožnil  nielen  mať  ubytovanie,  ošatenie  a  potravu,  ale  taktiež  
slobodu pohybu, nejakú šancu na účasť v dobrých veciach,  ktoré – spolu so zlom – naša  
urbanizovaná, industrializovaná, kapitalistická civilizácia poskytuje? 

Že takýto  program existuje,  dokazujú listy,  ktoré  nasledujú,  jeden obdržaný krátko  po 
vydaní This Ugly Civilization, a druhý, od rovnakého pisateľa, o dva a pol roka neskôr:

Akurát som dočítal This Ugly Civilization, a nemôžem spať, kým sa nepokúsim oboznámiť  
vás, čo to pre mňa znamená. I keď som len pred pár dňami dosiahol tridsať rokov veku, už  
dlhú dobu som hlásal mnohé z reforiem, ktoré obhajujete. A ako knihovník a lektor v inštitúcii  
plnej stádovito mysliacich študentov a inštruktorov, kontrolovanej kvantitatívne mysliacimi  
kapitalistami a politikmi, a umiestnenej v bezútešene konvenčnej a veľmi nábožne založenej  
komunite, viete si predstaviť zábrany a morbídne mentálne obmedzenie mojej existencie. Tešiť  
sa  príjemnej  spoločnosti   vašej  knihy  v takomto  neotrasieľnom  otroctve  je  porovnateľné 
predstave mormónov o Josephovi Smithovi nachádzajúcom zlaté tabule.

Ako knihovník stále prezerám publikácie, ktoré uverejňujú a propagujú nové knihy, a keď 
som  prvýkrát  uvidel  inzerát  vašej  knihy,  začal  som  sa  nádejať,  že  moje  dlhé  hľadanie,  
s mnohými sklamaniami, sa konečne dočkalo odmeny. Čítajúc stranu za stranou tešil som sa  
nielen z objavovania mojich vlastných predstáv, ale i mnohých ďalších, ku ktorým som ešte  
nedospel, všetky vyjadrené v jasnom, logickom jazyku. Viete, roky som pomaly, no starostlivo  
zbieral poznámky . . .posilňujúc argumenty proti masám, ktoré kontrolujú každý môj čin . . .  
postupne sa pripravujú na čas, kedy sa budem môcť postaviť na moju pevnú a neustále sa 
zväčšujúcu základňu faktu a logiky a všetkých ich zavrhnúť. Akosi sa neviem zbaviť dojmu, že  
táto kniha bola pripravená špeciálne pre mňa, že ju môžem oduševnene schmtnúť ako úplný a  
pozorne pripravený základ, na korom má spočívať moja vlastná filozófia života.

Už  dlho  bolo  mojím  najväčším  snom  založenie  môjho  vlastného  „malého  ostrova  
inteligencie  a  krásy“,  stojaceho  galantne  a  nepoškvrnene  „medzi  chaotickými  moriami  
ľudskej hlúposti a odpornosti.“ Pred necelým rokom som vybral a kúpil desať akrov pôdy a 
čoskoro ich úplne splatím. Podarilo sa nám postaviť obývateľnú budovu, vykopať a vybaviť  
studňu, a vychovať kŕdeľ kurčiat; a moja drahá stará mama heroicky stráži túto pevnosť, kým 
dosiahneme potrebný finančný stav, aby sme sa k nej mohli pridať. A ak sa nič nestane, malo  
by sa tak stať behom tohto roku.  Potom,  s mojou matkou,  dvoma deťmi môjho zosnulého 
brata a mladou dámou z ďaleka, ktorá prisľúbila svoju fiančnú spoluúčasť so mnou, plánujem 
obetovať súčasný príjem a vyhliadky mojej profesie na budúcnosť a začať veľký experiment 
svojho života..

Vaša  kniha  vychádza  v príhodnom  čase,  aby  mi  poslúžila  ako  príručka  procedúry  a 
inšpirácie.  A s povzbudením, ktoré mi priniesla a mojimi doterajšími plánmi na slušný život,  
cítim sa dostačne nezávislý,  aby som začal otvorenejšie  hlásať myšlienky,  ktoré som dlho  
považoval  za tajné.  Odteraz  budem nielen  o tejto  téme rozprávať,  ale  plánujem citovať  i  
vhodné pasáže z vašej  knihy.  Samozrejme,  jeden alebo viac  výtlačkov  dám i  do knižnice.  
Verím však, že ak sa dostane do rúk konzervatívnejších členov fakulty (čo je pravdepodobné),  
budú požadovať jej odstránenie kvôli poznámkam o náboženstve.

Načo sa však trápiť maličkosťami? 
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Asi o dva a pol roka neskôr, približne rok po presťahovaní sa autora tohto listu na svoj 
vlastný „ostrov inteligencie a krásy“, obdržal som od neho nasledujúci list:

Od obdržania  Vášho  listu  pred  nejakými  dvoma rokmi  som mal  dostatok  času  zvážiť  
pravdu  Vášho  vyjadrenia,  že  karty  sú  rozdané  proti  farmárovi.  Môžeme  sa  utešovať,  že  
farmár nie je dnes jediným trpiacim. Tuná som neplánoval hospodáriť vo veľkom rozsahu, len  
mať zopár sliepok. Pri týchto sliepkach som dával veľký pozor a doteraz som nezaznamenal  
žiadne  straty.  Napriek  depresii  všetko  napreduje  úplne  v  pohode.  Mám prácu  v miestnej  
univerzitnej knižnici a svoj čas delím medzi toto centrum vzdelávania a ranč. Máme pohodlný 
dom, desať akrov a prvé tri jednotky kurníku dokončené, všetko je splatené, takže sa cítime  
dostatočne nezávislí.

Sme spokojní a čoraz viac máme otvorené priestranstvá radi. V istých ohľadoch je naša 
situácia ideálna. Aj keď cesta do mesta trvá menej než 15 minút, sme dostatočne ďaleko, aby  
sme občas  začuli  zavýjanie  kojotov.  Máme radosť  (väčšiu,  než  som myslel,  že  je  možné)  
z atrakcií  mesta  spolu  s pokojom  a  slobodou  púšte.  Myslím,  že  tento  typ  komunity  bude  
v budúcnosti  čoraz viac  populárnejší.  Momentálne je  najbližší  dom štvrť  míle  od nás,  no  
máme  všetky  potrebné  vymoženosti  mesta,  ako  je  elektrické  osvetlenie,  varenie  a  ohrev;  
telefón, denný roznos novín, všetky druhy mestkého rozvozu ako je zmrzlina, uhlie, mlieko,  
šatstvo a podobne.

Čo však mám najradšej,  je  rôznorodá činnosť,  ktorú tuná musím vykonávať,  je  to  tak  
pôvabná rôznorodosť v porovnaní s rutinnou prácou, na ktorú som bol zvyknutý. Tuná nie je  
žiaden deň dlhý, pretože treba vykonávať všetko, od písania poézie po čistenie kurníka, a  
každý druh činnosti je zaujímavý. 

Treba k tomu niečo dodať?
Pre tohto človeka, a pre každého, kto sa vyberie po ceste nezávislosti, môže problém so 

zamestnanosťou existovať len ťažko.
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KAPITOLA X
NEZÁVISLOSŤ PROTI ZÁVISLOSTI

Jednoduchý diktát srdca hovorí: Ak je človek hladný, nakŕm ho, ak je nahý, odej ho, ak 
nemá strechu nad hlavou, prichýľ ho.

Nie  je  však  diktátom ani  srdca  ani  hlavy,  ktorý  by  znel:  ak  je  človek  nezamestnaný, 
podporuj ho.

No tak alebo onak, väčšina z toho, čo sa vykonáva na odbúranie biedy a utrpenia miliónov 
nezamestnaných, nepredstavuje nič viac, než to, že tí, ktorí sú zamestnaní, podporujú tých, 
ktorí zamestnaní nie sú. Väčšina úľavy, a väčšina plánov pre túto úľavu, jednoducho je iba 
prostriedkom  na  vydržiavanie  nezamestnaných  na  neurčité  časové  obdobie,  ktoré  strávia 
hľadaním práce alebo jej očakávaním. 

To, že pomoc v domácnosti,  kupóny na potraviny a výdajne chleba sú prostriedkami na 
podporu nezamestnaných, je zrejme. Nie je až tak zrejmé – ale je to predsa len to isté – prečo 
pre nich „vytvárať prácu“, to jest, vynaliezať takú prácu ako čistenie mestských parkov ako 
ospravedlnenie za darovanie peňazí. A je to stále to isté – vydržiavanie nezamestnaných – 
keď tí, čo sú zamestnaní „zdieľajú“ svoju prácu s tými, čo zamestnanie nemajú, takže sú obaja 
čiastočne  zamestnaní  a  čiastočne  nie.  A  mnohé  z týchto  riešení  nezamestnanosti,  ako  je 
poistenie v nezamestnanosti, akokoľvek vynaliezavo môžu byť zakamuflované, sú stále iba 
prostriedkami na vydržiavanie nezamestnaných.  Pretože poistenie  v nezamestnanosti  je iba 
nástrojom, prostredníctvom ktorého príspevky od zamestnaných, od zamestnávateľov a vlády 
putujú na vydržiavanie tých, ktorí sú nezamestnaní.

Mojou prvou pointou preto je: Som absolútne proti všetkým prostriedkom podpory, ktoré 
po dôkladnej analýze predstavujú iba prostriedky na vydržiavanie nezamestnaných. Som proti 
nim z troch dôvodov:

Po  prvé,  pretože  sú  iba  únikom  od  problému  nezamestnaných.  Nie  sú  riešeniami  ich 
problému. Verejnosť dáva prostriedky na túto podporu, verejnosť platí dane na túto podporu a 
verejnosť dúfa – presne ako pán Micawber – že „niečo sa zmení“, ukončí sa kríza a problém 
sa stratí.

Po druhé, som proti obyčajnej podpore nezamestnaných kvôli finančnému vyčerpávaniu, 
ktoré takáto podpora pôsobí ich priateľom a príbuzným (na ktorých sa ako prvých obracajú), 
kvôli  finančnému  vyčerpávaniu  priemyslu  a  obchodu,  bez  ohľadu  na  mieru,  v  akej  sú 
podporovaní, a kvôli finančnému vyčerpávaniu daňových poplatníkov, v rozsahu, v akom sú 
ich dane na podporu nezamestnaných použité.

Nakoniec, som proti takejto podpore, pretože nezamestnaných demoralizuje. Ničí sa ich 
sebaúcta. Ničí sa ich zmysel pre zodpovednosť a sebestačnosť, v skratke, zbedačuje ich. 

Medzi mojou opozíciou proti podpore nezamestnaných a tým, čo som na začiatku uviedol 
o povinnosti kŕmenia hladných, odetí nahých a poskytnutia prístrešia ľuďom bez strechy nad 
hlavou, však niet žiadneho protirečenia. 

To, čo činíme pre dočasnú pomoc nešťastným bytostiam, predovšetkým ak ich nešťastie 
nie  je  nimi  samými  zapríčinené,  je  skutočnou  charitou.  Nemám  rád  výraz  charita,  no  je 
jediným,  ktorý  ma  v tomto  spojení  napadá.  Tento  druh  pomoci  je  skutočne  druhom 
pohostinnosti, keď poskytujeme tento druh dočasnej pomoci, činíme nepriamo iba to, čo bolo 
naším  všeobecným  zvykom  voči  každému  cudzincovi,  ktorý  zaklopal  na  hospodárstva 
pionierov americkej minulosti.

No ak nemáme podporovať nezamestnaných – okrem toho, čo dočasná pomoc obsahuje – 
čo máme pre nich v tom čase učiniť?

Na túto otázku mám odpoveď. A na rozdiel od väčšiny odpovedí, je to tak úplne zrejmá 
odpoveď, že sa ju neodvážim vyjadriť  bez prípravy určitého pozadia  k nej.  Pretože moja 
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odpoveď  nemôže  byť  plne  ocenená,  plne  pochopená,  jej  úplná  praktickosť  nemôže  byť 
chápaná, kým najprv úplne nepremyslíme, v čom problém nezamestnanosti skutočne tkvie.

V súčasnosti  máme  v tejto  krajine  okolo  15  miliónov  mužov  a  žien,  predtým 
zamestnaných,  ktorí  sú dnes  bez zamestnania..  Celkovo táto  armáda  bývalých  robotníkov 
v továrňach,  na  farmách,  železniciach,  úradoch  a  obchodoch,  vytvorila  tak  obrovský  a 
komplexný  problém,  že  je  pre  nás  ľahké  zabudnúť,  že  vo  svojich  základoch  je  problém 
každého  z týchto  15  miliónov  úplne  rovnaký.  Ak  to  zvažujeme  z pohľadu  jednotlivých 
nezamestnaných pracovníkov, vyhneme sa nebezpečenstvu oklamania samotnou veľkosťou 
problému.  Ak  to  teda  zvážime  týmto  spôsobom,  nachádzame  toto:  John  Doe,  predtým 
zamestnaný  –  možno  v úrade,  možno  v továrni  –  nie  je  viac  v tom  úrade  či  továrni 
zamestnaný. Navyše si nemôže nájsť zamestnanie v iných úradoch či továrňach.

Nuž,  aký  je  rozdiel  v situácia  Johna  Doa  pred  nezamestnanosťou  a  po  tom?  Pred 
nezamestnanosťou každý výplatný deň poberal istú sumu peňazí za dobu, ktorú strávil v práci 
pre firmu, ktorá ho zamestnávala. John Doe, ako bol živiteľom rodiny, tieto peniaze vzal a so 
svojou rodinou nakúpil potraviny, oblečenie a niečo minul na zábavu, zaplatil za ubytovanie 
formou nájmu (alebo,ak  vlastnili  dom,  vo forme daní  alebo úroku),  a  zaplatili  splátky za 
nakúpený nábytok, automobil, dom, a ak boli šetrní, časť mzdy si odložili pre nepriaznivé dni 
– v banke, v poistení, a v niektorých prípadoch skutočne investujúc do akcií a obligácií.

Po prepustení z práce John Doe už žiadny plat nepoberal. Ak rodina šetrila a nahromaždila 
niečo vo forme úspro, tieto úspory boli čerpané na pokrytie súčasných nákladov. Po vyčerpaní 
týchto úspor začali predávať svoje investície, svoj automobil,  svoj dom, svoj nábytok, aby 
získali peniaze na živobytie  rodiny.  Potom si začali  požičiavať od priateľov a príbuzných, 
nakupovali  na  úver  u  obchodníkov,  u  ktorých  boli  predtým  schopní  pravidelne  platiť, 
nakoniec, keď sa i tieto možnosti zabezpečenia živobytia vyčerpali, obrátili sa na charitatívne 
agentúry.  Tieto  agentúry  im  potom  začali  dávať  peniaze  priamo  na  ich  nákup,  alebo 
nepriamo, platením za nich v obchodoch, kde John Doe a jeho rodina nakupovali a domácim, 
ktorí im poskytovali ubytovanie.

Medzičasom, čo John Doe robil? Robil to, čo sa od neho očakávalo – trávil čas hľadaním 
zamestnania,  idúc  od  jednej  továrne  k druhej,  od  jednej  pracovnej  agentúry  k druhej, 
odpovedajúc  zaradom na  inzeráty  ponúkajúce  prácu,  snažiac  sa  nájsť  príležitostné  práce, 
v ktorých by získal nejaké peniaze na pomoc v núdzi.

A pri prílišnom fyzickom a duševnom vyčerpaní na to, aby svoj čas hľadaním práce trávil, 
trávil svoj čas čakaním na pozbieranie sa odvetvia, aby sa mohol vrátiť k svojmu starému 
zamestnaniu, nech už to bolo čokoľvek. A v trávení času týmto spôsobom je podporovaný 
takmer  všetkými  sociálnymi  agentúrami  založenými  na vyporiadanie  sa s depresiou až do 
súčasnosti.

No  nie  iba  sociálnymi  agentúrami.  V tomto  smere  ho  podporuje  celý  komerčný  svet. 
Všetci  naši  veľkí industriálni  a finanční vodcovia mu hovoria,  že musí  len čakať – že za 
nejaký čas  dôjde  k úprave  a  zamestnanosť  bude  opäť  normálna.  A vykladajú  mu,  aby si 
pamätal, že kým je nezamestnaný, aj ich kapitál je nezamestnaný. Kým on sa trápi nad sebou 
a  svojou rodinou,  oni  nesú bremeno nielen  snahy riadiť  svoje  podniky a  zamestnávať  čo 
najviac  ľudí,  ale  taktiež  obavy  z ochrany  investorov  vo  svojom  odvetví.  Takto  je 
ubezpečovaný, že všetci sú na rovnakej lodi, že je iba nutné vyhnúť sa jej rozkolísaniu a skôr 
či neskôr navigátori túto loď bezpečne do prístavu dovedú.

A,  samozrejme,  „navigátori“  čiže  politickí  vodcovia  mu  vykladajú  v podstate  to  isté. 
Svetové trhy narušili veľké ekonomické sily, často extrémne nekonkrétne. V tejto chvíli sú 
politici  v vyrovnávaním  sa  s týmito  ekonomickými  silami  rovnako  bezmocní,  ako  sú 
bezmocní  tvárou  v tvár  s prírodnými  silami  ako  je  hladomor  či  choroby.  Kým  vláda  a 
Kongres  experimentujú  s jedným  prostriedkom  za  druhým  v snahe  dosiahnuť  oživenie 
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obchodu, pocit istoty medzi podnikateľmi a rast cien, John Doe a milióny jemu podobných 
nemôžu robiť nič, než len čakať, kým sa veci nedajú dohromady.
No čo je ešte horšie, naši sociálni reformátori mú taktiež hovoria doslova to isté, i keď trošku 
odlišnými slovami. Podľa nich sa s komplexnými industriálnym systémom, ktorý ho predtým 
zamestnával, vlastne nestalo nič zlé. Je to stále úžasný systém, oveľa lepší než ktorýkoľvek 
iný, o ktorý sa ľudstvo opieralo pri zabezpečovaní si svojich potrieb a túžob. Čo je zlé, je 
kontrola alebo vlastníctvo systému. Za túto neutešenú situáciu nie je zodpovedný industriálny 
systém,  ale  systém zisku.  Všetko,  čo je  podľa  nich  nutné,  je  stanoviť  plán – prijať  našu 
vlastnú päťročnicu – alebo umožniť štátu celkom prevziať vlastníctvo priemyslu a riadiť ho 
pre využitie, nie pre zisk. Medzičasom, zatiaľ čo stále bojujeme s pochabosťou kapitalizmu a 
individualizmu, všetko, čo sa dá provizórne učiniť, je založiť vládne pracovné gentúry, zvýšiť 
počty vládou priamo a nepriamo zamestnaných a prijať systém poistenia v nezamestnanosti.

So  všetkými  týmito  nesúhlasím.  Od  nezamestnaných,  ak  im  náš  industriálny  systém 
nedokáže dať prácu tu  a teraz,  by sa nemalo  žiadať,  aby žili  napoly hladní,  napoly nahí, 
napoly bez tepla, čakajúc, kým sa biznis nepozviecha. Predovšetkým by nemali byť kŕmení 
sľubmi  nádhernej  budúcnosti  –  potom,  ako  naši  reformátori  skončia  s fušovaním  do 
industriálneho  systému  a  s premodelovávaním  všetkých  našich  inštitúcií  podľa  túžob  ich 
srdca.

Keď sa rodina nemôže živiť sama, a zabezpečiť si potravu, oblečenie a strechu nad hlavou, 
zamestnaním v továrni, v úrade či v obchode, jedinou zmysluplnou činnosťou na to je živiť sa 
sami  produkovaním  týchto  vecí  na  svojom  vlastnom  hospodárstve.  Ak  majú  byť 
nezamestnaní  zabezpečení  aspoň pokiaľ  ide  o  životné  potreby,  nič  sa  tomuto  nevyrovná. 
Celkom iste nemôžu byť zabezpečení presunutím závislosti svojho živobytia z ekonomického 
cyklu  k cyklu  politickému,  z ktorých ani  jeden nie  je  schopný vysporiadať  sa  s vrodenou 
nestabilitou industriálnej produkcie.

Neklamme  sami  seba  tým,  čo  nám  budúcnosť  prinesie.  V súčasnosti  nie  žiadnych 
podkladov pre  očakávanie  návratu  k normálnej  ekonomickej  činnosti.  Žiaden  zodpovedný 
študent obchodných podmienok neočakáva počas nasledujúceho roka nejaké úplné riešenie 
problému nezmestnanosti.  Nakoniec môže nastať ďalšie  obdobie expanzie,  no ako v kríze 
roku 1873, môže trvať desať rokov, než sa plná zamestnanosť dosiahne.

Tieto  fakty sú všeobecne  tak  uznávané,  že  sa  všade pripravujú plány na pokračovanie 
v programoch  priamej  podpory.  V  New  York  City,  kde  je  situácia  v mnohých  ohľadoch 
typická pre všetky naše priemyselné mestá, existuje okolo 200 tisíc nezamestnanýh rodín. Bez 
započítania nespočítateľného počtu biednych jednotlivcov, ide o viac ako 1 milión ľudských 
bytostí teraz závislých pre svoju potravu, oblečenie a prístrešok, na podpore a charite. Bez 
vyhliadok na zlepšenie biznisu sa pripravujú plány na podporu týchto rodín pre celý rok 1933. 
Je  pravdou,  že  z času  na  čas  si  niektoré  z týchto  rodín  zabezpečia  prácu  a  stávajú  sa 
sebestačnými, ale ich miesto zaberajú iní, ktorí sú čerstvo prepustení. Rovnaké vydanie novín, 
ktoré na jeseň 1932 prinieslo správu o miernom zlepšení v podnikaní, prinieslo taktiež inú 
správu o prepustení 2800 mužov v jednom podniku v New York City.

Na  žiadosť  Emergency  Home  Relief  Bureau,  newyorkské  sociálne  agentúry  pripravili 
rozpočet pokrývajúci najnutnejšie potreby pre tieto rodiny. Na základe tohto rozpočtu daňoví 
poplatníci,  prispievatelia do fondov určených na podporu, a príbuzní nezamestnaných čelia 
pálčivému problému získania $161,370,000 na podporu týchto rodín pre rok 1933.

Nuž, čo tento druh podpory pre jednotlivú rodinu znamená?
Zatiaľčo sa predpokladá, že živitelia rodiny si hľadajú prácu, každá 5-členná rodina má 

obdržať existenčný prídel v hodnote $6.85 v potravinách týždenne; minimálny rozpočet na 
ošatenie vo výške $2.45 týždenne; rozpočet na kúrenie a svetlo $2.95 týždenne; minimálny 
príspevok na bývanie $4.50 týždenne. Celkovo na jednu rodinu to činí $15.85 týždenne, bez 
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príspevkov  na  úraz  či  chorobu,  narodenie  a  smrť.  V priebehu  jedného  roka,  i  na  tak 
minimálnom základe, musí byť na každú 5-člennú rodinu vynaložených $824.20.

Osemsto dolárov, pri súčasnej kúpnej sile dolára, je veľa peňazí. Z vlastnej skúsenosti však 
viem, že je oveľa viac než požadovaný počiatočný kapitál potrebný na založenie sebestačného 
domáceho hospodárstva.

Je to  oveľa viac než objem peňazí,  s ktorými  začínali  naši  pionierski predkovia v tejto 
krajine, živiac sa po neurčitú dobu.

Ak by sa čo i len polovica tejto sumy – nie viac než 500 dolárov – inteligentne vynaložila 
na pozemok,  drevo, semená,  zvieratá  a náradie,  priemerná rodina by si  mohla  zabezpečiť 
úplné  životné  základy,  a  mať  množstvo  času  pre  čiastočné  alebo sezónne zamestnanie  v 
priemysle. So správnymi inštrukciami a vedením nie viac ako polovica tejto sumy, ktorá sa 
dnes ročne míňa na podporu rodiny, by postačovala na odobratie jednej rodiny natrvalo zo 
zoznamu poberateľov podpory. Ale predstavovala by viac. Umožnilo by im to nielen živiť sa 
sami, ale nakoniec by im to umožnilo i splatiť peniaze a materiál im poskytnutý.

Pre nich by bol problém s nezamestnanosťou vyriešený. Čerpanie zo spoločnosti na ich 
podporu by skončilo, sebaúcta nezamesetnaných by sa obnovila.

Na podporu v nezamestnanosti sme zhromaždili stovky miliónov. Keďže sme ich použili 
len na podporu nezamestnaných, čelíme teraz nutnosti to opakovať znova a znova. Namiesto 
utrácania ďalších miliónov na podporu nezamestnaných v roky sa vlečúcej kríze, prečo by 
sme nevyužili „vôľu dať“ verejnosti, aby sme nezamestnanými umožnili živiť sa sami? Prečo 
by sme im nemali  poskytnúť zem, nástroje, drevo, semená,  zvieratá,  vlnu, kožu, suroviny 
všetkého druhu, aby sme im umožnili opäť raz začať v domácich hospodárstvach, ktoré nikdy 
nemali opustiť tak, ako mnohí učinili pred niekoľkými generáciami? Predovšetkým, pri tejto 
činnosti, využime naše univerzity a sociálne agentúry k cieľu vedenia a inštruktáže tých, ktorí 
zabudli, alebo sa nikdy nenaučili, ako získavať životné potreby z vlastnej zeme a vlastného 
úsilia.

Nemali by sme im poskytnúť len dočasnú úľavu.
Ak by sme tento plán uskutočnili v dostatočne veľkom rozsahu, vyriešili by sme problém 

nezamestnanosti v celej krajine, a vyriešili by sme ho permanentne.

Po sto rokov budovala Amerika svoj továrenský systém.
Rok po roku sme budovali naše mestá, trvalo presúvali našu populáciu z vidieka (kde sa 

zvykli živiť sami) do miest (kde sa stali úplne závislými na priemysle). A medzitým sme sa 
pýšili  slávnymi  úspechmi  doby  strojov.  Táto  doba  strojov  skracovala  pracovný  čas, 
zmenšovala  priestor  a  umožnila  nám lietať,  i  tým najchudobnejších  vybavila  magickými 
zábavkami  –  „obrázkami“  ktoré  sa  pohybovali  a  vydávali  zvuk,  a  „rádiami“,  ktoré  na 
vzduchových vlnách prinášali piesne a hovorené slovo.

No dnes milióny príjemcov tejto doby strojov viac netrápi udržiavanie vysokého životného 
štandardu, ktorým sme sa pýšili. Stratili svoje ambície vlastniť garáže pre dve autá a každý 
rok nový model auta. Už sa viac nesnažia držať krok s Jonesovými.

Našu  krajinu  sme  posiali  továrňami.  Mestá  sme  naplnili  mrakodrapmi.  Pokryli  sme 
kontinent sieťou koľajníc a ciest. No napriek tomuto všetkému, neboli sme schopní poskytnúť 
americkému ľudu istotu, čo i len v takých základoch, ako je potrava, oblečenie a strecha nad 
hlavou.

Počas krízy roku 1837 im bolo hovorené, že za krízu v krajine bola zodpovedná americká 
centrálna banka. Tak ju zrušili.

Počas krízy roku 1854 im bolo hovorené,  že za krízu v krajine boli  zodpovedné štátne 
banky a ich riskantná mena. Tak založili národné banky a národnú menu.

Počas krízy roku 1907 im bolo hovorené, že za krízu v krajine bol zodpovedný chýbajúci 
ústredný bankový systém. Tak založili systém Federálnej Rezervy.
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Dnes sa im vykladá, že za krízu v krajine je zodpovedná nevyváženosť medzi produkciou a 
spotrebou, a že túto krízu ukončí ekonomické plánovanie.

Počas  posledných  pár  rokov  donekonečna  čítali  v knihách,  časopisoch  a  novinách  o 
zázrakoch  ruského  päťročného  plánu.  Hovorilo  sa  im,  že  plánovanie  nebolo  iba  cestou 
z krízy, ale taktiež cesta k istote a lepšiemu spôsobu života.

Opäť raz v nádeji zbystrili sluch. Opäť raz sa sami seba pýtajú, či doktori nenašli jednu 
vec, ktorá dobu strojov skrotí a prinesie krajine tak dlho odopieranú istotu. No ale predstavme 
si,  že založia  plánovaciu komisiu pre priemysel.  Predpokladajme,  že Amerika prijme svoj 
vlastný 5-ročný plán. Predstavme si, že ekonomické plánovanie vyskúša. Vyskúšala takmer 
všetko ostatné. Nemám pochýb, že vyskúša taktiež plánovanie.

A poto sa zase raz sklame.
Koniec koncov, plánovacia komisia by bola zložená z ľudských bytostí, a ľudské bytosti sú 

príliš ľudské. Robia chyby. Aj keby členovia Najvyššej ekonomickej rady, alebo ako by sa 
táto  plánovacia  komisia  nazývala,  boli  čistí,  neskorumpovateľní  a  bez  ambícií  (čomu ani 
v najmenšom neverím), neexistujú záruky, že ani najpoctivejšia komisia chyby neurobí.

Rusi,  napriek  svojmu  revolučnému  zápalu,  ich  urobili.  Ich  päťročnica  požadovala 
socializáciu poľnohospodárstv. Farmárčenie malo byť mechanizované. Farmárčenie malo byť 
kolektivizované.  Malé,  nevýkonné  farmy  roľníkov  mali  byť  spojené  do  gigantických, 
efektívnych fariem vedených strojmi, a transformované na obilné továrne.

Behom poldruha roka od začiatku vykonávania svojho plánu Rusi znárodnili viac fariem, 
než očakávali, že dosiahnu za 5 rokov. Plán bol vychvaľovaný ako obrovský úspech nielen 
Rusmi, ale taktiež obhajcami plánovania v celom svete. No nanešťastie, niečo nefungovalo. 
Plánovači  sa  prepočítali.  S tou  úžasnou  ľahostajnosťou  voči  ľudskému  stotožneniu, 
prepožičanou zo strojárstva,  Gosplan (hospodársky plán)  prehliadol  reakciu  roľníkov voči 
privlastneniu si toho, čo bolo ich osobným vlastníctvom. V procese premeny malých fariem 
na gigantické podniky boli  roľníkmi,  ktorí agentov sovietov neznášali,  pozabíjané milióny 
koní, kráv, ošípaných a sliepok. Za krátky čas nielenže nastal nedostatok mäsa, nebolo ani 
dostatok koní pre obrábanie pôdy a žatvu. Účinok na produkciu potravín bol kumulatívne zlý. 
Dnes,  napriek  ich  päťročnici,  napriek  patetickej  viere  v účinnosť  socializmu,  celé  Rusko 
hladuje. Iste, niektoré časti populácie – proletariát – sa tešia špeciálnemu ohľadu. No potom 
existujú isté časťi populácie, nazvime ich bohatými. A pokiaľ ide o nešťastný fakt, že niektorí 
z nezamestnaných  medzi  nami  trpia  neľudským  utrpením  –  Rusi  sa  tomu  vyrovnali 
vystavením kulakov, šľachty a duchovenstva rovnakému neľudskému utrpeniu.

Pravdou je, že ani to, čo sa odporúčalo v predošlých krízach, ani ekonomické plánovanie 
navrhované v tejto kríze, nie je schopné ukončiť nestabilitu, ktorou trpíme.

Nestabilita a industrializmus sú siamské dvojčatá. Nemôžete mať jedno bez toho, aby ste 
neakceptovali to druhé.

Nestabilita  je  cena,  ktorú  platíme  za  našu  závislosť  na  industrializme  v zabezpečovaní 
základných životnýh potrieb.

Veľmi starý biblický príbeh objasňuje, že ak sa jeden človek stane závislým na druhom pre 
zabezpečenie  si  potraviny  pre  svoje  prežitie,  môže  byť  nútený  obetovať  svoje  právo 
prvorodeného slobody a šťastia. Bude sa spomínať, že Izák bol bohatým človekom. Vlastnil 
bohaté  pozemky,  veľké  stáda  a  mnohých  sluhov.  Ezau  bol  jeho  najstarším  synom  a 
obľúbencom.  Tradícia  ho  učinila  výlučným otcovým dedičom.  Bol  však  ľahkomyseľným 
lovcom, kým jeho konzervatívnejší brat Jakob, túžiaci po Ezauovom práve prvorodeného, bol 
farmárom. Príbeh o tom, čo sa Ezauovi prihodilo, je nasledovný:

A Jakob mal polievku.
A Ezau prišiel z lovu a bol hladný.
A Ezau riekol Jakobovi: „Nasýť ma, prosím, touto polievkou, lebo som hladný.“
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A Jakob povedal: „Predaj mi dnes svoje právo prvorodeného.“
A Ezau riekol: „Hľa, takmer umieram, k čomu mi toto právo prvorodeného bude?“
A Jakob povedal: „Odprisahaj mi to dnes.“
A Ezau mi odprisahal a predal svoje právo prvorodeného Jakobovi.
Nato dal Jakob Ezauovi chlieb a šošovicovú polievku, a odišiel svojou cestou.
Takto Ezau stratil svoje právo prvorodeného. 

Vyvodzovať z tohto morálne ponaučenie nie je iste potrebné. Je celkom jasné, že si žiaden 
človek nemôže dovoliť byť závislý v otázkach základných potrieb na inom človeku bez rizika 
straty  všetkého,  čo  je  preňho  drahé.  No  presne  to  väčšina  z nás  dnes  koná.  Zdá  sa,  že 
príležitosť  každého  človeka  získať  základné  potreby  pre  život,  závisí  na  komsi  inom. 
Robotník v továrni je závislý na človeku, ktorý ho zamestnáva, obaja sú závislí na predajcoch 
a obchodníkoch, predávajúcich nimi vyrobené tovary, a všetci sú závislí na verejnej spotrebe, 
ktorá nemusí chcieť, alebo nemusí byť schopná, to, čo vyrobili, kúpiť.

To,  čo  depresia  spôsobila,  je  obrovské  prehĺbenie  škodlivých  účinkov  tejto 
interdependencie. Čo pre nezamestnaného človeka mení príčina, prečo klesol dopyt po uhlí, 
po  automobiloch  či  bavlnených  výrobkoch?  Všetko,  čo  vie,  je  to,  že  bol  prepustený 
z nejakého dôvodu mimo jeho kontrolu. Ak jeho prepustenie z práce vyústilo v redukciu jeho 
užívania si luxusných vecí v živote, situácia by bola dosť zlá, no prinajmenšom nie tragická. 
Ale keď prepustenie znamená pripraviť seba, manželku a deti o potravu, keď to znamená, že 
sa  môžu  ocitnúť  bez strechy nad hlavou,  keď to znamená,  že  môžu byť  otrhaní  a  chorí, 
s pomocou jedine od charity – potom vidíme totálnu, očividnú tragédiu.

Porovnajte postavenie miliónov mužov, ktorí sú dnes nezamestnaní, s postavením našich 
pionierskych predkov pred sto rokmi. Na počiatku posledného storočia (19. storočia) Brillat-
Savarin,  slávny  Francúz,  ktorý  napísal  Fyziólogiu  chuti,  uskutočnil  dlhý  výlet  po  USA. 
V štvrtej kapitole svojej knihy rozpráva príbeh o návšteve trvajúcej niekoľko týždňov, ktorú 
uskutočnil  na  farme,  v dnes  husto  osídlenom  regióne  Hartfordu,  štát  Connecticut.  Keď 
odchádzal, jeho hostiteľ ho vzal nabok a povedal mu:

"Vidíte vo mne, môj drahý pane, šťastného človeka, ak na zemi niekto taký existuje; všetko,  
čo  okolo  seba  vidíte,  a  čo  ste  videli  v mojom  dome,  je  vyrobené  na  mojej  farme.  Tieto 
pančuchy  vyrobili  moje  dcéry,  moje  topánky  a  odev  je  z mojich  stád,  tie,  spolu  s mojou 
záhradou a gazdovstvom, mi poskytujú čistú a podstatnú potravu. Najväčšou chválou našej  
vlády v Connecticute je to že tu existujú tisíce farmárov tak spokojných ako ja, a ktorých  
dvere, ako moje, sa nikdy nezamykajú." 

Dnes je farma, na ktorej tento šťastný muž žil, pochovaná v mestských uliciach a a pokrytá 
mestskými  budovami.  Muži  a  ženy  Hartfordu  už  viac  nevyrábajú  svoju  vlastnú  potravu, 
oblečenie  či  prístrešie.  Pracujú  pre  ne  v obchodoch,  úradoch  a  továrňach.  A v rovnakom 
meste potomkovia tohto pionierskeho farmára pravdepodobne kráčajú po uliciach, nevediac, 
čo robiť pre to, aby si potravu, oblečenie a prístrešie zabezpečili.
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