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1. EIKUMENINIAI PLOTAI.
Šito straipsnio uždavinys geopolitinis: surasti kuri dalis eikumenos pri

klausė ir dabar dar priklauso lietuvių tautai ir panagrinėti tas specifines 
problemas, kurios gali kilti iš lietuvių tautos santykio su jos gyvenama 
erdve.

Eikumeniniais įprasta laikyti tik tuos mūsų planetos plotus, kurie yra 
pastoviai ar net sėsliai žmonių gyvenami. Tačiau labai sunku yra nusta
tyti bent apytiksles eikumenos ribas. Nedaugelis geografų yra bandę jas 
nustatinėti ir tiems bandymams dar nėra surasta kokių tikslesnių pradų.

Visos mūsų planetos paviršius turi 510 milijonų km2. Iš to ploto vien 
okeanams ir jūroms tenka apie 71%, o sausumoms lieka tik 29% arba 148 
mil. km2. Tačiau toli gražu ne visos sausumos gali būti žmonių gyvena
mos ir laikomos eikumenos dalimi. Štai pietų poliarinis kontinentas beveik 
pusantro karto (14 mil. km2) didesnis už Europą, o gyventojų 1933 m. ten 
buvo 650, jų tarpe tik 4 moterys. Tai laikini svečiai: žvejai ir banginių 
medžiotojai. Atlanto arba Didžiojo okeano tokiame pat plote bet kuriuo 
metu yra bent kelioliką kartų daugiau žmonių, negu Antarktyje, tačiau ne
galime tų žmonių laikyti tų okeanų gyventojais, nes jie yra tik keliautojai. 
Eikumena laikyti būtų patogiausia tik tuos kraštus, kur viename km2 gy
vena bent viena šeima arba bent trys žmonės. O gi be Antarkties yra dar 
mūsų Žemėje apie 44 mil. km2 tokių beviltiškai šaltų arba sausų plotų, ku
rie negali išmaitinti nė vieno žmogaus km2. Šituose milžiniškuose plotuose 
izoliuotai ir vargingai smilksta tiktai apie 12 ar 13 mil. žmonių, kurie išti
sus mėnesius negali su savo kaimynais ar giminėmis pasimatyti. Čia pa
minėsime tik svarbiausius šitų tuščių jų plotų savininkus:

Valstybės: Tuštieji plotai:     Jų gyventojai:      Gyv. tankumas:
SSSR 10.250.000 kin5 1.800.000 0,18
Australija 6.500.000 „ 900.000 0,14
Kanada 6.400.000 „ 130.000 0,02
Grenlandija (Danų) 2.100.000 „ nėra —

Be tų pravartu dar paminėti apytuščius Saharos plotus arti 10 mil 
km2, Brazilijos drėgnuosius miškus Amazonės baseine — 3 mil. km2, nemi
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nint labai didelių ne eikumeniškų plotų Aliaskoje, Labrodore, Pietų Afri
kos ir Somalijos dykumų, sausiausių Vidurinės Azijos ir Arabijos provin
cijų ir t. t.

Truputį tankiau (nuo 1 iki 2 žmonių km2) gyvenamos zonos apima 
bent 19 mil. km2. Tad jau paminėtu principu remdamies iš eikumenos tu
rime išmesti 77 mil. km2. Tada eikumeniniams plotams dar pasiliktų 
71 mil. km2. Bet ir šituose plotuose yra dar daug stambių lopinių, kur 
negalima žemės dirbti ir naudingai javų auginti. Retos žolės ganyklos 
(sausesnės stepių, savanų ar pampų dalys) negalės daugelio gyventojų pra
maitinti, tad jų priklausymas tikrajai eikumenai pasiliks abejotinas. Tą 
pat reikia pasakyti ir apie labai kalnuotas šalis su žema temperatūra.

Galima būtų siūlyti ir kitą principą eikumenos riboms nustatyti: tai 
sutapdinti ją su duoninių javų zonomis. Plačiu ūkišku mastu duoninių 
javų auginti negalima ten, kur trijų vasaros mėnesių vidutinė temperatūra 
yra žemesnė negu 14° C, arba kur lietaus iškrinta mažiau kaip 250 mm 
per metus, arba kur dirvos kalnuotumas siekia daugiau kaip 15%. Tuo 
būdu javų kultūrai netinka apie:

36 mil. km2 šaltų šiaurės kraštų;
7 mil. km2 šaltų plokščiakalnių bei kalnų;

42 mil. km2 dykumų ir pusdykumių, kur negalima pritaikinti irrigacijos;
10 mil. km2 žemių, kurių šlaitų statumas pašoka 15%;
4 mil. km2 dirvų labai prastos cheminės ar fizinės sudėties.

Šituo principu iš eikumeniškų plotų išbraukiame 99 mil. km2, o eiku
menai pasilieka tik 49 ml. km2, kuriuose dabar ir gyvena apie 2 milijardu 
gyventojų, t. y. beveik visa žmonija. Taip suprantamos eikumeniškos erdvės 
17 mil. km2 tinka vidutinių klimatų javams: kviečiams, rugiams, miežiams, 
avižoms ir iš dalies kukurūzams ir 32 mil. km2 — ryžiams, sorgai ir iš 
dalies kukurūzams. Šiauriniams javams tinkami plotai kontinentais skirs
tosi maždaug taip:

Europa       4.000.000 km2  P. Amerika 1.500.000 km2 
Azija           5.000.000 km2  Afrika        1.200.000 km2

Š. Amerika 4.900.000 km2  Okeanija       400.000 km2

Šitos duoninių javų zonos nėra ir gal niekuomet nebus visos perdėm ja
vais apsėtos. Pavyzdžiui, labiausiai sukultūrinta Europa dabartiniu metu 
javais apsėja, šakniavaisiais ir daržovėmis apsodina tik 1.900.000 km2, t. y 
arti pusės tinkamų plotų, nes žymi jų dalis turi likti natūralinėmis ar dirb
tinėmis pievomis, ganyklomis ir pūdymais.

Į siauriau suprantamą eikumenos plotą neįskaitoma krašto reikalams 
būtiniausi miškai, kurių teritorinis procentas valstybėse gali įvairuoti daž
niausiai tarp 15% ir 30%. Lietuvos miškų plotas sudaro tik arti 
16% jos teritorijos arba arti 9.000 km2. Atskaičius miškus, nepriklausomos 
Lietuvos eikumenos plotas turėtų 47.000 km2, kuris sudaro vieną tūkstan
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tinę dal5 pasaulinės eikumenos erdvės ir beveik 3 tūkstantines šiaurinių javų 
zonos, kurioje gyvena beveik visa baltoji rasė.

2. LIETUVIŠKOJI EIKUMENOS DALIS

Pastarųjų laikų kalbininkai specialistai linkę yra manyti, kad baltų 
kalbinė grupė išsiskyrė iš bendros indoeuropiečių šeimos apie 1500 m. pr. 
Kr. Archeologai ir kalbininkai yra surinkę duomenų, rodančių, kad baltai 
nuo savo atsiradimo iki Kristaus gimimo (o gal kiek ilgiau) gyveno didelėse 
Rytų Europos lygumose tarp žemutinės Vyslos, Dauguvos ir Pripetės, o ry
tuose siekė net Volgos ir Okos aukštupius. Šitas plotas apėmė apie 430.000 
km2, t. y. beveik tiek, kiek jo turi Vokietija. Neries ir Nemuno versmės 
tuomet buvo beveik viduryje baltų gyvenamojo ploto.

VI ir VII a. slavai iš pietų įsiveržė į baltų žemes. Jų invazija plačia 
banga ėjo Dniepru aukštyn, įmušdama pleištą beveik į vidurį baltų zonos 
ir atkirsdama rytų galindus nuo jų brolių vakaruose. Šiuo metu prasidėjo 
greitas baltų gyvenamosios erdvės siaurėjimas, ypačiai rytuose, kur galindai 
visiškai sutirpo slavų masėje. Iš pietų ir iš rytų slavų pastūmėti, kai kur 
gal asimiliuojami, baltai savo ruožtu stūmėsi į šiaurę, iki XIII a. užimdami 
beveik visą dabartinę Latviją ir išstumdami iš ten suomiškas tautas.

Baltų diferenciacija, anot kalbininkų, prasidėjusi jau V a. pr. Kr. Ta
da (nuo V iki III a. pr. Kr.) iš bendros baltų šeimos išsiskyrę prūsai, gyvenę 
tarp Vyslos ir) Nemuno. Žymiai vėliau rytiniai baltai irgi suskilo į lietu
vius ir latvius. XIII a., pradėdama kurti savo istoriją, lietuvių tauta 
gyveno bent kiek didesniame (bent rytuose) plote, kaip tas, kurį ji yra gavusi 
Maskvos sutartimi 1920 m. XIII ir vėlesniuose amžiuose lietuviu gyvena 
moji erdvė rodė tendencijos siaurėti slavų naudai rytuose ir pietuose, o 
plėstis bent truputį vakaruose, kur jiems buvo lemta paveldėti bent dalį vo
kiečių naikinamų prūsų žemių. Tarp XIII a. pradžios ir XV a. pabaigos 
maksimalinės lietuvių tautos ribos siekė iki 110.000 km2. Be to, šiais am
žiais augo, didėjo Lietuvos valstybė, XV a. pradžioje pasiekusi plačiausias 
ribas, apėmusi visą Gudiją, beveik visą Ukrainą ir dalį Rusijos. To amžiaus, 
tiksliau — 1410-1494 m., Lietuva valdė apie 850.000 km2, o su vasališkomis 
arba į Lietuvą gravituojančiomis rusų žemėmis tas plotas apėmė visą mi
lijoną km2. Tokias valstybės, jeigu jos vidutiniškai gyvenamos ir organi
zuotos, geografai dažnai vadina imperijomis, nors jas ir prezidentai valdytų. 
Taigi XV a. lietuviai valdė visą imperiją, du kartu erdvesnę už dabartinę 
Vokietiją. Tos imperijos pietuose, prie Juodosios jūros, buvo nemaža ir 
visai tuščių gerų žemių, kurioms teko laukti sėsliųjų gyventojų net iki
XVIII a.

Bet Vytautinė Imperija savo plačiose ribose (850.000 km2) laikėsi tik 
arti šimto metų. Nuo 1494 m. jos ribos pradėjo siaurėti. Liublino unijos
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metais (1569) Lietuvos valstybė susiaurėjo iki 320.000 km2 ir šiose ribose 
išsilaikė (neskaitant nedidelių laikinų pasikeitimų Smolensko srityje) per 
200 metų, t. y. iki 1772 m. Vytauto Imperija yra nuostabiausias ir vienin
telis kūrinys pasaulyje bent tuo atžvilgiu, kad joje stabmeldiška negausi 
tauta valdė dideles krikščioniškas kolonijas, nors šiaip visoje pasaulinėje 
istorijoj mes matome tiktai priešingos prasmės reiškinius.

Atgimstanti lietuvių valstybė bandė atsistatyti Lithuania propria admi
nistracinėse ribose (98.900 km2), tik rytinius ir pietinius pakraščius užleis 
dama savo kaimynams. Tačiau iki XIX a. pabaigos ėjęs lietuvių kalbos tir
pimas atėmė tautinę sąmonę labai dideliam lietuvių skaičiui rytuose. Jeigu 
XIII a. lietuvių kalbos plotas apėmė apie 100.000 km2, tai XVI a. gale jis 
buvo susiaurėjęs iki 90.000 km2, XIX a. viduryje jis dar turėjo 75.000, o
XX a. pradžioje (ir dabar) mūsų kalbai ir tautinei sąmonei pasiliko tik apie 
65.000 km2, kurių 55.658 km2 sudaro nepriklausomoji Lietuva. Už nepri
klausomosios Lietuvos ribų pasilikusių kalbinių lietuvių plotų ateitis yra 
kalbai netikra: jiems gręsia tolimesnis siaurėjimas.

3. EIKUMENINĖS ERDVĖS TALPUMAS

Vakarų kaimynai šiais laikais labai daug kalba ir rašo apie savo krašto 

gyventojų tankumą ir dirbtiniu, gerai organizuotu būdu žadina savo tautos 

apetitus į neva retai gyvenamus Rytų Europos kraštus. Bet gyventojų tan

kumo kilometruose palyginimai pas juos dažniausia pagrįsti labai klaidin

gais ir nemoksliškais pradais. Atrodytų, kad organizuojama konspiracija 

prieš mokslinį šito klausimo sprendimą.

Jei mano apskaičiavimais tikrai eikumeniškiems Žemės plotams tenka 

49 mil.- km2, t. y. trečdalis visų sausumų, tai dar nereiškia, kad visi eiku

meniškieji plotai lygiai tankiai gal būti apgyvenami. Didžiausią talpumą 

išvysto kraštai su stambiais savo gelmių mineraliniais turtais. Akmens ang

lis yra didžiausias žmonių koncentruotojas. Jis pats didelėmis masėmis 

vartojamas, tad nemėgsta pas kitus mineralus keliauti, bet pas save sutrau

kia geležį, varį ir kitus metalus. Iš jo pagaminama apie 300 įvairių šaluti

nių cheminių fabrikatų ir produktų. Tad anglių zonos duoda gerą pra

gyvenamą labai didelėms žmonių aglomeracijoms. Į anglio zonas bėga žmo

nės iš tolimų, net retai gyvenamų žemės ūkio kraštų, nes ten jie randa pa 

togesnį pragyvenimą. Šitų Europos zonų 1 km2 duoda gerą gyvenimą labai 

didelėms gyventojų masėms, pvz.:
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Atskaitant auglio zonoms artimus milijoninius miestus, šitų zonų gy
ventojų tankumą rasime dažniausiai:

D. Britanijoj . . . tarp 500 ir 700 gyv.
Belgijoj  .............  „ 350 ir 500 „

Vokietijoj ............ „ 150 ir 425 „
Prancūzijoj ......... „ 150 ir 350 „

Lenkijoj .............  „ 150 ir 350 „

Seniau manyta, kad gyventojų pasiskirstymas rodo tendenciją išsilyginti. 
Tačiau artimi šito klausimo stebėjimai parodė ką kitą. Štai ir tose pačiose 
anglio daug turinčiose valstybėse matyti, kad juo toliau nuo anglio rajonų, 
tuo gyventojų darosi rečiau. Išimtį sudaro tik didžiosios sostinės ir didieji 
uostai. Dabar pažiūrėkime kiek žmonių gyvena tų pačių valstybių žemės 
ūkio rajonuose ar provincijose:

Atogrąžų tankiausiai gyvenamus žemės ūkio rajonus pavaizduos mums 
šie gyventojų tankumo skaičiai 1 km2:

Valstybės ir provincijos:                  Gyventojų
tankumas 1 km2

Valstybės ir provincijos:              Gyventojų
tankumas 1 km2

Belgijoje: Brabanto prov.......................      512
Belgijoje: Antverpeno prov. ............ 410 
Belgijoje: B. Flandrijos prov.  ..................  387
Belgija: visa valstybė............................ ..... 273
D. Britanijoj: Lancashireo grafija ....... 1.038 
D. Britanijoj: Surreyo grafija: ........ 632 
D. Britanijoj: Warwickshireo graf.: 608 
D. Britanijoj: Lanarkshireo grafija: 696 
D. Britan.: Glamorganshireo graf.: 582 
D. Britanijoj: (Londono centras 14.511) 
D. Brit.: visa Anglija (be Škotijos) 287 
Vokietijoje: visoje šalyje............................ 140

Vokietijoje: Vestfalija............................ 249
Vokietijoje: Reino provincija .. 318 
Vokietijoje: Saaro kraštas ..... 425 
Vokietijoje: Saksonija ............ 347 
Vokietijoje: Aukštoji Silezija ................. 153
Vokietijoje: (Berlyne ........................   4.801)
Prancūzija: visa metropolija ........... 78 
Prancūz.: Nordo departamentas ...... 352 
Prancūz.: Seine-et-Oise depart. ...... 241 
Prancūzija: Seine (su Paryžium) ...... 10.290
Lenkija: visa valstybė ..........................   83
Lenkija: Silezija .................................... 307

Belgijoje: Liuxemburgo prov....................... 50
D. Britanijoj: Westmorelando grafija ........ 32 

,, Radnorshireo grafija .................... 17 
,, Montgomeryshireo graf. .............. 23 

Merionethshireo grafija   25 
,, Invernesshireo grafija .................. 8 
,, Argyllo grafija .............................. 8 
,, Ross-Cromarly ............................. 8 

Peebleso ...........................17

Vokietijoj: Mecklenburgas...........................50
„ Gumbinės prov.. (Reg.-Bez.) .......... 58 
„ Allensteino provincija .................... 48 
„ Koslino provincija .......................... 49 
„ Posen-Westpreussen ..................... 44 
„ Lūneburgo provincija .................... 55 

Prancūzija: Žemųjų Alpių departam.......... 13 
„ Aukšt. Alpių departam. ................ 16

Kitų šiaurės kraštų ūkiniai rajonai: 
Prancūzija: Aukštoji Marna ..................  30
Danijoj: Vak. Jutlandija.........................  41

„ Piet. Jutlandija46
Švedijoj: Kalmaras................................. 21
Šved.: Stockholmo prv. (be tniest.) ....... 36

Švedijoj: Uppsala ...................................27
Latvijoj: visa šalis ..................................30

„ Kuršas ...................................... .. 22
„ Vidžemė ........................................18
„ Žiemgala .......................................21
„ Latgala .............................. ... ...... 35

Lietuva: visa šalis ..................................45
„ Vilkaviškio aps.............................. 67
„ Šilutės aps.....................................61
„ Telšių aps...................................... 36

„ Vilniaus vaivadija ................ 44
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Egiptas: visa Šalis.............................. 460 Kinija: Kiangsaus prv..................... 346
      „ Menufieho prov. ....................... 700 Japonija: be kolonijų . . . . 180
 Britų Indija: visa šalis .....................  73 „ Fukuokos prov. . .  512

„ Bengalija .......................... 250 „ Aičio prov.............................. 505
             „ Madras 244 Kanagavos prov. . .  688

„ Jungt, provincijos ............. 176 „ Tokio prov............................. 2.522
Ceilonas: Vakarų prov....................... 389  Java: visa sala 316
Malajai: Straits Settlements ............. 289 „ Soerabajos aps........................ 540
Kinija: be Tibeto ................................ 100 „ Klateno aps............................. 535

Šantungo prov.................... 230 „ Pekalongano aps. . . . 468

Kaip matome, kai kuriose retesnėse atogrąžų ar paatogrąžų kraštuose, 
ir tai vien žemės ūkio rajonuose, žmonės yra susigrūdę kaip skruzdėlyne. 
Egiptas gyventojų tankumu primena pasaulinį rekordą. Jam prilygsta tik
tai D. Britanijos ir Belgijos kai kurios anglio kasyklų ir pramonės zonos. 
Bet Eigiptas, Java, dalis Indijos ir net Kinijos gauna per metus ne vieną,
o du derliu. Ir, svarbiausia, tų kraštų gyventojai pasitenkina labai skur
džiu gyvenimu: mažai ir menkai valgo, prastai rengiasi, labai pigiuose na
muose gyvena. Šiaurės Vakarų Europos gyventojui šitos atogrąžų pragy
venimo normos atrodytų tikra bausmė, blogesnė už sunkiųjų darbų ka
lėjimą.

Tuo tarpu pačiose atogrąžose, net ir ten, kur pakankamai esti lietaus, 
gyvena paprastai nuo 5 iki 20 žmonių 1 km2. Tad eikumeninės erdvės fak
tiškasis ir potencialusis talpumas yra labai įvairus. Norint sužinoti, ar 
kraštas esamose sąlygose jau yra perpildytas ar dar ne, reikia sekti žmonių 
masės sroves. Tais laikais, kada politinės sienos esti be didelių varžymų 
pereinamos, žmonių judėjimas vyksta panašiomis taisyklėmis, kaip ir pre
kių. Žmonės bėga iš ten, kur jie mažiausia reikalingi, kur už jų darbą ma
žiausia mokama. O eina, net bėga ten, kur jie labiausiai reikalingi, kur 
daugiau pragyvenimo ir prasigyvenimo progų. Pavyzdžiui, dar nesenais 
laisvesniais laikais į tirštai gyvenamas D. Britanijos, Prancūzijos. Belgijos 
ir Vak. Vokietijos pramonines zonas tūkstančiai darbininku, traukdavo iš 
retai gyvenamų Rytų Europos kraštų, kaip Lietuva, Gudija, Lenkija ir kt. 
Iš retai gyvenamų Rytų Prūsų gyventojai bėga į tankiau gyvenamas Vak. 
Vokietijos sritis: Vokietija turi griebtis net dirbtinių priemonių, kad sulai
kytų vietoje R. Prūsijos žmones. Nedarbo klausimo nereikia maišyti su gy
ventojų perteklium. Nedarbo dažnai yra ir retai gyvenamose šalyse, kaip 
Š. Amerika, arba jo beveik nėra labai tankiai gyvenamose šalyse, kaip Bel
gija, Olandija ir Japonija. Tai jau visai kitos rūšies klausimas, kuris šiai 
temai nepriklauso.

4. LIETUVIŠKOSIOS ERDVĖS ĮVERTINIMAS IR IŠVADOS

Norėdami įvertinti lietuviškąją erdvę, turime ją palyginti su kitais pa
našaus klimato, panašios dirvos ir verslų kraštais. Tačiau visai tokių pat 
sąlygų retai kur pasitaikys. Jos panašiausios bus artimuosiuose kaimynuo-

394
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se: Latvijoj, Gudijoj, Šiaurinėje Lenkijoje ir centrinėje Švedijoj. Į vakarus 
einant klimatas darosi švelnesnis ir vegetacinis bei ūkiškasis sezonas ilgesnis. 
Tad Rytų Prūsuose gamtinės sąlygos jau truputį geresnės, jos dar labiau 
pagerėja šiaurės Vokietijoje tarp Vyslos ir Elbės, taipgi pietinėje Švedijoj 
ir Danijoj, o su vakarų Vokietija, Olandija, Belgija, Šiaurės Prancūzija ir 
Anglija mums ir iš tolo sunku susilyginti, nes ten kiaurus metus ūkininkai 
gali laukus dirbti, ten vegetacinis periodas beveik nenutrūksta, be to, artimi 
dideli miestai suteikia geresnes rinkas.

Čia duodame į Lietuvą panašių žemės ūkio kraštų gyventojų tankumą, 
sustatydami juos gerėjančion eilėn, t. y. aukščiau dėdami prastesnių sąlygų 
kraštus, o žemiau — geresnių gamtinių sąlygų.

Kraštai: Gyv. 1 km.2 Kraštai: Gyv. 1 km.2
Estija ........ 24 Olandijoj: Drenthės prov. . 84
Latvija ......................................... 30 Belgijoj: Liuksemburgo prov. 50
Gudija........................................... 46 Belgijoj: Namuro prov. . 95
Vilniaus vaivadija .... 44 Š. Prancūzija: Aisneos dep. 66
Baltstogės vaivadija .... 51 „ Oiseos dep. . 69
Lietuva ........................................ 45 „ Sommeos dep. 75
Rytų Prūsai: Gumbinės prov. .       58 Airija (Laisvoji Valstybė) . 45
Švedijoje: Uppsala (centre) 27 Ukraina (SSSR) .... 70
Pietų Švedija: Kristianstad 39     Rumunija  ................. 65
Vokietijoj: Köslinas (Pomer.) . 49 Vengrija................................... 98
Vokietijoj: Mecklenburgas . 50 Vakarų Europa (be SSSR) . 71
Danijoj: Jutlandija .... 55

Žinoma, šitie palyginimai dar ne viską pasako, nes Vakarų Europoje 
išsivystęs urbanizmas labai padidina gyventojų tankumą, ypačiai tai tenka 
pastebėti Olandijoj, Belgijoj ir Vokietijoj. Geriausia būtų lyginti ūkio vidu
tinį didumą arba kiek kuriame krašte žemdirbiui tenka žemės. Šitiems pa
lyginimams mes neturime savo bibliotekose pakankamai duomenų. Tad 
šiuo tarpu palyginsime tik keletą kraštų. Štai, šimtui žemdirbių tenka 
ūkiškos žemės:

Estijoj .....................  425 ha      Lietuvoje ............... 232 ha
Latvijoj ..................... 298  „     Rytų Prūsuose ....... 225 „
Danijoj ....................  270   „      Suomijoj ............... 146 „

Pagal tai, kiek kuris kraštas duoda galimybių žmonėms pragyventi, 
yra tiksliau spręsti apie jo perpildymą. Labiausia perpildytais dabar laiko
mi Rytų bei Pietų Europos žemės ūkio kraštai: Italija, Lenkija, Lietuva, Gu
dija ir net Ukraina. Štai lenkų valstybės vyrai skundžiasi, kad jų kaimuo
se esą 8 mil. žmonių pertekliaus, kurio nėra kur dėti. Mano apskaičiavimais1 
Lietuvos gyventojų perteklius siekia arti 300.000 žmonių. Vadinasi, Lietu
vos erdvė yra labiau perpildyta negu Vokietijos, Danijos, Belgijos ir Olan

1 Pakštas K., Baltijos Respublikų politinė geografija, Kaunas 1929.
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dijos. Kad taip yra, rodo ir tas faktas, kad prieškarinės Vokietijos (65 mil. 
krašto!) emigracija per metus siekdavo tik 25.000, o mažutės Lietuvos me
tinė emigracija sudarydavo net iki 20.000. Taip, Lietuvos žemė jau per
pildyta. Kokios tad iš to fakto išvados?

Gyventojų problema Lietuvoje išsispręstų tik tada, kai miestai su sa
vo pramone taip greit augtų, kad kasmet galėtų susiurbti visą metinį Lietu
vos prieauglių, kuris svyruoja tarp 25.000 ir 30.000. Lietuvai būtinai reika
lingas bent vienas pusmilijoninis miestas. Bet jo statyba dar nepradėta ir 
planų nematyti. Tad prieš akis stovi emigracijos problema. Kai tik kokios 
šalies vartai emigracijai plačiau atsivers, tai iš Lietuvos išsilies galinga svei
kų žmonių srovė, nešanti su savim tuos 300.000 ar daugiau. Jei kas gal
voja apie tautinį antropologinį ūkį, tai turi taipgi pagalvoti: kas tie 300.000 
bus — lietuviai ar svetimtaučiai? Nes mūsų tautos likimui tai ne vis viena.

Dabar gyvename kylančio nacionalizmo laikotarpį. O nacionalizmas 
turi aiškių ryšių su eikumenos erdvėmis. Tas nacionalizmas ramesnis ir 
nuosaikesnis pas didžiųjų erdvių savininkus: pas anglosaksus, pietinius 
amerikiečius, prancūzus ir rusus. Jis daug aštresnis pas italus, japonus ir 
vokiečius. Rusai nepaprastu greitumu dauginasi (2%—21/2% per metus), 
tad jų erdvės, atrodo, bus jiems patiems pravarčios, nes po 70 metų SSSR 
turės jau apie 400 mil. gyv. Anglosaksai, ibero-amerikiečiai ir prancūzai 
valdo tokius plotus, kurių jie vieni negalėtų skubiai prisipildyti. Tad jie 
prie palankesnės ūkio konjunktūros esti net labai palankūs Europos immi
gracijai, nes nauji žmonės laisvose žemėse įsikurdami ir asimiliuodamies 
padidina tų kraštų galybę ir turtus.

Kas gi darytina mažos erdvės Lietuvai, už kurios ribų gyvena dar vie
sas milijonas lietuvių? Aišku, kad erdvės stoka paaštrins pas mus kovą 
dėl būvio. Ir dabar ta kova jau labai aštri: viena partija atsiriboja nuo ki
tų, kad nereikėtų su jų gabiaisiais žmonėmis vietomis dalintis. Tam tiks
lui net dirbtiniu būdu padidinamos „priešų“ ydos, kad lengviau būtų pasi
teisinti darant jiems skriaudą. Mažo, prikvėpuoto ir prirūkyto kambario 
atmosfera jau labai jaučiama beveik visose Lietuvos įstaigose: ministerijose, 
teatre, universitete, kooperatyvuose, žydų kvartaluose, darbo biržoje ir ki
tur. Kiek erdviau jaučiasi tik užsienio specialistai, apsukresni rangovai ir 
dar kai kurie makleriai. Dideliame ankštume, aišku, ne visi galės Lietuvoje 
išsilaikyti, dalis turės svetur emigruoti. Sunkiau bus su Lietuva persiskirti 
lietuviams: viena, kad jie labiau suaugę su savo kraštu, kita, kad jų svetur 
niekas beveik ir nelaukia. Tuo tarpu kai kitos Lietuvos tautos turi bent 
po vieną ar net po kelias daug didesnes ir erdvesnes tėvynes su didesniais 
turtais ir prasigyvenimo progomis. Visų kontinentų lietuviai aistringai vieni 
kariavo, kiti kovojo už savo šalies nepriklausomybę, o kitos Lietuvos tau
tos savo mase (neskaitant išimčių) nerodė susidomėjimo ar net prieštaravo 
Lietuvos nepriklausomybei. Joms po truputį iš Lietuvos emigruoti nėra
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didelio moralinio nuostolio. Tad humaniškiausia mūsų tautinės politikos 
kryptis bus ta, kuri favorizuos svetimšalių emigraciją, o savo tautiečius 
bent kiek prilaikys namie įvairiomis moralinėmis ir materialinėmis prie 
monėmis. Šitos tautinės politikos postulatai formuluojami į šiuos kelis 
punktus:

1. Į Lietuvą mes turime žiūrėti tokiomis pat rūpestingomis akimis, 
kaip žydai žiūri į savo Palestiną. Viso pasaulio lietuviai negalės sutilpti ma
žoje Lietuvoje, bet vis dėlto į šį savo lizdelį turime žiūrėti kaip į savo Tau
tos Namus, kaip į uostą visuose žemės kampuose blaškomų lietuvių. La
bai svarbu, kad tie namai virstų dideliu atrakcijos punktu, koncentruojan
čiu viso pasaulio lietuvių pastangas.

2. Kai kurios šalys per savo specifines civilizacijas suteikė savoms tau
toms labai ryškų tautinį veidą. Šiandien mes dar nesurandame patys sa
vęs, neapčiuopiame sau skirto pašaukimo, savo tautinės misijos. Dabar, kai 
žiaurumas daugelyje Europos tautų smurtu įsigyja vis daugiau „pagarbos“, 
lietuvių tautinė civilizacija bei kultūra įgytų daugiausia originalumo bruo
žų, jeigu ji gerai apgalvotomis priemonėmis pasuktų jaukumo ir dvasinio 
komforto kryptimi. Šioje srityje geriausiai patarnautų kultūrinė autonomi
ja, labiausiai pritaikyta patiems lietuviams ir turinti tikslą nuraminti, pa
tenkinti ir sujungti įvairiausių pasaulėžiūrų lietuvius didžiam lietuvybės 
žygiui.

3. Lietuviškosios erdvės komfortas padidėtų ir vargingųjų sluoksnių 
prislėgta nuotaika pakiltų, jeigu socialinė globa būtų išplėsta iki to laipsnio, 
kuris yra pažangiosiose Vakarų Europos šalyse arba bent Klaipėdos 
krašte. Rūpestinga socialinė globa pakeltų bėdnuomenės (o tai labai žymi 
Lietuvos dalis) patriotizmą, kuris per pastaruosius kelerius metus vis dar 
slūgsta.

4. Lietuvos talpumą greičiausiai galima būtų padidinti per hidroelektri
fikaciją, industrializaciją ir urbanizaciją. Šiuo atžvilgiu per paskutinį tu
ziną metų mus pralenkė visa Rytų Europa. Jei neskaityti trijų valstybių 
Balkanuose, tai urbanizmu ir industrializacija mus pralenkia visa Europa 
ir net daugumas gana primityvių Pietų Amerikos kraštų. Mūsų gi gamtinė 
aplinkuma leistų mums urbanizmu susilyginti bent su Latvija ir Estija, 
t. y. savo miestus padidinti bent du kartu. Jei mes turėtume pusmilijoninį 
miestą, tai mūsų kultūros pulsas muštų normalesniu tempu ir susidarytų 
pusiausvyra tarp kaimo ir miesto. Klausimas laukia greitų studijų ir ener
gingo sprendimo. Kad Lietuva savo erdvėje galėtų išlaikyti visą savo 
prieauglį, tai reikia, kad miestai su savo pramone ir prekyba galėtų kasmet 
priimti iki 30.000 naujų žmonių, arba apie 7.000 šeimynų.

5. Toks smarkus urbanizmo ir industrializacijos įsibėgėjimas lėto gal
vojimo ir menkų turtų šalyje neįmanomas trumpu laiku realizuoti. Todėl 
emigracijos klausimas ilgai bus dar aktualus. Reikėtų, kad vis didesnę
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emigracijos dalį sudarytų svetimtaučiai, nes jiems morališkai lengviau pa
keisti tėvynę, ypačiai, kad prie lietuviškos sielos ir kultūros jie nėra nei 
prisirišę, nei pratę ją branginti. O pačių lietuvių sumažintą emigraciją 
reikėtų paversti planinga kolonizacija gerai paruoštu planu. Tada lietuvių 
tauta pajustų, kad ir ji turi savo „šeimininką“, kuris tvarko jos antropolo
ginį ūkį.

6. Mažai tautai nepaprastai svarbu turėti kuo didesnį intelektualinį 
sluoksnį. Šalyje be didelių miestų nedaug tegali išmokslintų žmonių su
tilpti. Laimingos tokios ųrbanizuotos šalys, kaip Šveicarija ar Danija, ku
riose kasmet apie tūkstantį jaunų žmonių baigia aukštuosius mokslus ir vis 
dar šiaip taip sutelpa. Lietuvių pramokslintam sluoksniui reiktų rezervuoti 
tinkamą nuošimtį laisvosiose profesijose, užsienio firmų atstovybėse, garbės 
konsulatuose ir įvairiose pramonės bei prekybos įmonėse. Tautinės vertės 
pajautimas draudžia mums pasitenkinti tiktai menkai atlyginamais valdi
ninkais ir vargingomis tarnaitėmis. Mūsų tautinis susipratimas negali pa
sitenkinti ligšioliniais tik teoretiniais samprotavimais: jis turi gauti ir vi
sai praktiško idealizmo tvirtų, gyvenimiškų bruožų.

7. Techniškai atsilikusion šalin labai veržiasi svetimi specialistai ir čia 
randa sau patogią dirvą. Jei tokie žmonės neturi palinkimo asimiliuotis 
lietuvių tautoje, tai jų buvimas pas mus kartais virsta labai naudingu gerai 
ginkluotiems kaimynams, bet nuostolingu Lietuvai, nes sumažina lietuvių 
erdvę. Tad svetimšalių priėmimas Lietuvos pilietybėn turi būti gerai apgal
vojamas, negali apsieiti be egzaminų iš lituanistikos dalykų ir kitų atitin
kamų sąlygų. Atvirkščiai, lietuvių išeiviams ar jų vaikams, grįžtantiems 
Lietuvon turi būti palengvintas pilietybės atgavimas ar įgijimas.

Pasirinktosios temos platumas neleidžia per valandinę paskaitą išnagri
nėti visus jos išgalius. Net patiektųjų skaičių reikšmės nebuvo progos tin
kamai apibudinti bei paaiškinti. Pabaigoje norėčiau pabrėžti tik pagrindi
nę šios paskaitos mintį:

Siaura lietuviškoji erdvė verčia mus suprasminti, pagilinti lietuviškąjį 
patriotizmą ir suteikti jam praktišką, pažangų ir kartu humanišką pobūdį. 
Mes neturime būti žiaurūs svetimtaučiams, o savo tautiečių tarpe turime 
skleisti ypatingo jaukumo ir malonumo dvasią. Erdvės, materialinių progų 
ir galimybių atžvilgiu retai kas pasaulyje yra labiau nuskriaustas, kaip lie
tuvių tauta. Kaimynų nepaprastai susiaurinta mūsų eikumenos erdvė ne
leidžia mums rimtai planuoti horizontalio lietuvių išsiplėtimo, kuris turės 
būti pakeistas įvairiausių vertybių vertikaliniu ugdymu. Savo erdvės nuo
stolius mes galėsime bent iš dalies išlyginti ypačiai pagilindami savo tauti
nį susipratimą, praturtindami jį praktiškai gyvenimiškais bruožais ir su
prasmindami kilniausiais religiniais motyvais.

Kai kas gal paklaustų: ar toksai nacionalus patriotizmas galės būti su
derintas su teisingumo dvasia, su krikščioniškąja filantropija? Net labai.
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Tautą laikau kolektyvine asmenybe. O arti, Šiaurės Europoje, aš nematau 
taip nuskriaustos ar nusiskriaudusios tautinės asmenybės, kaip lietuvių 
tauta. Laikau nebeleistina ir toliau pasiduoti jau labai pragudrėjusių ir 
galingesnių tautų eksploatacijai ir laisvai konkurencijai, kuriai jos per ilgus 
laikus ruošėsi ir mobilizavosi, o mes buvom priversti tik baudžiavos jungą 
vilkti. Teisingumas turi būti atstatytas ir lietuvių tautai. Nerasime mes kil
nesnės filantropijos, kaip tarnavimas labiausiai nuskriaustai tautai. Tačiau 
dejavimai ir dūsavimai turi būti išbraukti iš didžiųjų tautinių darbų progra
mos. Reikia užmiršti ir liūdnąsias dainas, nusiskundimus ir kaltinimus 
svetimiesiems: ne iš jų sudėta tautinė labdarybė.

Turime drįsti pasiimti pilną atsakymą už savo tėvynę ir realizuoti pra
eityje nepasiektas galimybes. Kruopščiausiai peržiūrėkime visas dvasinės 
ar materialinės veiklos sritis Lietuvoje ir pasiryžkime nė vienoje jų nelikti 
antroje vietoje. Nepermaldaujamos pažangos darbais galėsime dar labai 
praplėsti savo eikumenos erdvę ir Lietuvos galybę keleriopai padidinti. Vi
sos aplinkybės skatina mus mažutėje erdvėje sukurti jaukų kultūros ir eko
nominės gerovės židinį.
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