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Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. And what can you 

give to your country? 

"Lithuanian people are like pussy-willows, who manage to root even in the less fertile land. 

However, nowadays we need to root in Lithuania itself." - said the historian Egidijus 

Aleksandravičius. Emigration in our country has become such an usual phenomenon that most of us 

believe it is completely normal. Young families leave Lithuania, taking with them both children and 

the elderly, because they think that it is pointless to search for a dignified life here. Young 

generations are growing with the idea that here they will only be followed by misery and shortage. 

Yet Lithuanian citizens tend to see only the problems that Lithuania has, ignoring the possibilities 

they have to make it better. But what are we, the youngest generation of Lithuania, able to to for our 

motherland? How can we help our people "root" again in our homeland?  

The youth of Lithuania is too concerned in its own life to look for ways to improve our 

country. This generation is full of ambitious dreams that force them to look for possibilities to 

accomplish their wishes somewhere else, since the future perspectives in our country might be 

uncertain. While being afraid of failure people do not tend to risk, so they prefer to try their luck 

abroad. The writer L. Tolstoy once said: "Patriotism is a survival from barbarous times which must 

not only be evoked and educated but which must be eradicated by all means - by preaching, 

persuasion, contempt and ridicule.” However, lately people from our country do not want to suffer its 

harder times and improve as a nation, since they are way too afraid of the unexpected future. But if 

we want Lithuania to prosper, first of all we have to fight this fear and stay in our homeland. 

Emigration might be an easier choice, but only by accepting the challenges of life we will manage to 

improve our personalities, which will lead to a stronger society. The next step is to fight for the 

country and look for ways to make its future promising. It does not matter in which field is the 

person interested, since it is possible to create something better everywhere, no matter if you choose 

pedagogics, economics or politics. For example, if someone believes that our government does not 

put enough effort into searching for ways to develop higher education, perhaps that person should try 

to change something himself by persuading a prosperous career in politics. Only by comprehending 



our national duties we will manage to accomplish Tolstoy’s conception of patriotism, since if we 

expect our country to give us something we need to give something in return. 

But even by living abroad our countrymen are able to foster our culture. Since the beginning of 

times humanity has been looking for ways to travel, investigate and discover, consequently in the 

head of the person arises a conflict between patriotic values and the search for personal gain. Yet in 

every paradoxical dilemma it is possible to find an equilibrium point that links both sides of the 

conflict. An example for this balance could be the phenomenon during 6th of July, when Lithuanians 

from all over the world unanimously sing together the National Athemn, this way reminding to 

everybody else their roots and mentioning one of the most memorable events of our history. This 

way a harmony is created between the wish of exploring the vastness of the world and the need to 

implement your ideas. Another example for this situation would be Master of Arts Diana 

Moisejenkaite, who handled to fulfil this harmony perfectly. This violinist from Alytus got her PhD 

in the University of Massachusetts, located in the USA. For her dissertation D. Moisejenaite chose an 

unexpected theme – a four-part musical composition that represents the four regions of Lithuania, 

with their culture and traditions. Although the idea was risky, since the name of Lithuania is 

unknown for most Americans, D. Moisejenkaite decided to present her root to the world. Usually 

only famous athletes are known for representing our country, but maybe we should also align with 

less known promoters of our culture, like Dr. Moisejenkaite. Supposing the young personalities’ 

need to explore the world is bigger than the wish to improve our country, there are still many ways to 

find a compromise and work for the motherland abroad.  

Every Lithuanian citizen has to comprehend not only his rights, but also his responsibilities 

that are one of the most important country improving factors. The vision of the future that emigrants 

create may seem more practical than sacrificing for your country, but only by accepting this 

challenge we will be able to create not only a better world for us, but also for the future generations. 

The youth does not need to be attached to Lithuania completely, yet we also should not forget our 

roots. We, the young generation of Lithuania, can travel, discover and investigate the world, but at 

the same time we need to work and fight. Only by finding the harmony between our desires and 

duties we will be able to improve not only our personalities, but also the whole society, this way 

helping our nation to “root” again in our motherland.  
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Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk, ką tu gali jai duoti. O ką valstybei gali duoti tu? 

 

„Lietuviai primena karklus, kurie sugeba įsišaknyti net pačioje nederlingiausioje žemėje. Kita 

vertus, šiandien mums reikia įsišaknyti ir Lietuvoje.“ – teigė istorikas Egidijus Aleksandravičius. 

Emigracija mūsų valstybėje tapo tokiu įprastu reiškiniu, kad daugeliui tai atrodo natūralu. Iš Lietuvos 

išvyksta jaunos šeimos, pasiimdamos ne tik vaikus, bet ir senolius, kadangi lietuviams atrodo, kad 

siekti oraus gyvenimo Lietuvoje – beprasmiška. Jaunoji karta tokia paveikta šios klaidinančios 

idėjos, kad daugelis jaunų protų auga su viltimi kada nors išvykti iš Lietuvos, nes namuose mano 

sulauksiantys tik vargo ir nepritekliaus. Tačiau daugelis lietuvių tedrįsta kalbėti apie ryškiausias 

Lietuvos valstybės negandas, o apie galimybes pagerinti susiklosčiusią padėtį verčiau nutyli, nors tik 

jaunoji karta yra pajėgi pakloti darnesnio valstybės gyvavimo pamatus. Tačiau ką gi iš tiesų mes, 

jaunosios Lietuvos kartos atstovai, galime padaryti tėvynės labui? Kaip galime priversti lietuvius vėl 

„įsišaknyti“ savo Tėvynėje? 

Jaunimas Lietuvoje yra pernelyg susitelkęs į savo ateities lūkesčius, tad nesistengia galvoti apie 

būdus, kaip pagerinti pačios valstybės padėtį. Jaunosios kartos atstovų širdyse glūdinčios ambicijos 

dažnai verčia jaunuolius ieškoti galimybės save realizuoti svetur, mat Lietuvoje ateities perspektyvos 

kartais gali būti miglotos. Žmonės, pabūgę nesėkmės, laimės kelio verčiau stengiasi ieškoti 

užsienyje, neapsvarstę galimybės pranašesnę ateitį kurti Lietuvoje. Kaip kadaise teigė rašytojas L. 

Tolstojus: „Patriotizmas – ne vien meilė savo tėvynei. Tai kur kas daugiau. Tai suvokimas, kad esi 

jos dalis ir kartu su ja išgyvenai laimingas ir sunkias jos dienas“. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais 

lietuviai nenori laukti tų laimingesnių laikų, kadangi juos baugina ateities nežinomybė. Norint tautai 

suklestėti, visų pirma reikia nepasiduoti šiai baimei ir likti gimtajame krašte, mat tik patys dirbdami 

pajėgsime kažką pakeisti. Nors emigracija dažnai yra lengvesnis pasirinkimas, tik iššūkiai bei keblios 

situacijos leidžia asmenybei tobulėti, o kuo daugiau visapusiškai išprususių žmonių – tuo tvirtesnė 

visuomenė. Todėl kiekvienas jaunas Lietuvos valstybės pilietis turėtų priimti kiekvieną iššūkį ir 

rizikuoti dėl savo gimtinės. Kitas žingsnis – kova dėl savo tikslų bei paieška būdų, kaip pakloti 

perspektyvesnės ateities pamatus. Nesvarbu, kokia sritis domina žmogų: ekonomika, politika ar 

pedagogika - pakankamai paplušėjus bet kuri karjera gali pakrypti link didingesnių planų 

įgyvendinimo. Pavyzdžiui, jeigu žmogus mano, kad vyriausybė nėra pakankamai susitelkusi į 

aukštojo mokslo raidą, galbūt vertėtų pačiam kilti politikos karjeros laiptais ir pakeisti pamažu 



situaciją. Tik savo, kaip valstybės piliečio, pareigų suvokimas padės įgyvendinti  Tolstojaus 

patriotizmo sampratą, kadangi kiekvienas jaunosios kartos atstovas turi atminti, kad norint kažko 

reikalauti iš valstybės reikia suteikti jai kažką mainais. 

Tačiau net ir gyvendami užsienyje mūsų tautiečiai gali puoselėti savo kultūrą. Žmogaus 

prigimtis – tai noras keliauti, tirti ir atrasti, todėl vidiniame žmogaus pasaulyje kyla konfliktas tarp 

patriotiškų vertybių bei asmeninės naudos paieškos. Tačiau kiekvienoje paradoksalioje dilemoje 

galima atrasti tam tikrą pusiausvyros tašką, siejantį abiejų konflikto šalių interesus. Pavyzdžiui, šią 

pusiausvyrą galime pastebėti kai liepos 6-ąją visi pasaulio lietuviai vieningai gieda „Tautišką 

giesmę“, taip paminėdami vieną svarbiausių valstybinių švenčių bei primindami kitiems apie savo 

šaknis. Tokiu būdų sukuriama harmonija tarp prigimtinio žmogaus troškimo tirti pasaulio platybes 

bei noro įgyvendinti patriotiškas idėjas. Kitas šiai situacijai tinkamas pavyzdys būtų neeilinė 

asmenybė, sugebėjusi ne tik atrasti, bet ir išpildyti šios harmonijos lūkesčius – muzikos mokslų 

daktarė Diana Moisejenkaitė. Alytuje gimusi smuikininkė doktorantūros laipsnį įgijo Jungtinėse 

Amerikos Valstijose esančiame Masačiusetso universitete, o savo disertaciniam darbui mergina 

pasirinko itin drąsią temą – pristatė keturių dalių muzikinį kūrinį, vaizduojantį visus keturis Lietuvos 

regionus, jų papročius bei kultūrą. Nors idėja buvo rizikinga, mat Lietuvos vardą Amerikoje žino tik 

nedaugelis, D. Moisejenkaitė vis tiek nusprendė neapleisti savo šaknų ir panoro pati pasaulį 

supažindinti su savo gimtine. Nors įprastai tėvynės vardo garsinimas siejamas tik su žymiais atletais, 

kartais derėtų lygiuotis ir į ne tokius kasdienius pavyzdžius, kokiu galima būtų pavadinti Dr. 

Moisejenkaitę. Jeigu troškimas pažinti pasaulį jauną žmogaus sielą užplūsta stipriau nei noras 

renovuoti savo valstybę, galima atrasti kompromisą ir tėvynės labui dirbti netgi svetur. 

Kiekvienas pilietis privalo prisiminti ne tik savo teises, bet ir pareigas, kurių viena svarbiausių 

– tai geranoriškumo vedamas noras tobulinti savo šalį. Emigracijos šalininkų kuriama ateities vizija 

gali pasirodyti praktiškesnė nei ilgametis aukojimasis savo šalyje, tačiau tik priimdami šį moralinį 

iššūkį galime sukurti geresnį gyvenimą ne tik sau, bet ir ateities kartoms. Jaunimas neprivalo 

visapusiškai prisirišti prie savo valstybės, tačiau savo šaknų apleisti negalima. Mes, jaunoji Lietuvos 

karta, galime nevaržomi keliauti, pažinti ir kurti, tačiau tuo pat metu savanoriškai turime dirbti ir 

kovoti. Tik atradę harmoniją tarp savo troškimų bei pareigų pajėgsime tobulinti ne tik save, bet ir 

visą visuomenę, tokiu būdu leisdami lietuvių tautai vėl „įsišaknyti“ gimtajame savo krašte. 

 


