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

 

Ask Lithuanian people for their opinion on their country and you will get a variety of responses 

ranging from very patriotic to totally condemnatory. One of them will say that their homeland is 

absolutely astonishing. On the other hand, you will hear that a considerable amount of citizens have 

really difficult and demanding lives: wages are low, the government is defective as the laws are. 

They base their fail destinies on faulty government and forget that only they can create or improve 

our marvelous and majestic homeland. What can we do for Lithuania and how can we make it the 

best and the only one for us? 

It is fairly easy to understand the fact that emigration is the main threat for our country. First of all, 

the brain drain process, when young Lithuanians set out from our country right after having 

graduated from hard and consumptive school or university studies, is increasing. In this way 

opportunities for improving or growing up as a European country are becoming unrealizable. These 

people justify their decision due to the fact that it is hard to live in this small country and the only 

recipe which can give them a possibility to reach a desirable life is to graduate from Lithuanian 

universities and make families abroad because, to their mind, it is easier to find a well-paid job in a 

foreign country and specialists from Lithuania are highly valued there. If young Lithuanians stay 

here and devote all their efforts to implement innovative projects and ideas in their homeland, this 

country will have a chance to become a rather well-known one all over the world. Thus, one of the 

things which can be done for Lithuania is to create lives here, despite the fact, that it can be 

complicated.  

Another way, in which we can help Lithuania and ourselves, is to maintain our native language. We 

live in the 21st century then the world has become small and, surely, it might be the reason why it is 

really hard not only to embellish but at least not to let this extraordinary language become extinct. 

Firstly, compatriots of Lithuania should not use loanwords from other languages, like English or 

Russian. In addition to this, the other malady, which is being made to our native language, is text 

messages. For instance, word phrases, misspellings, punctuation errors, which are widely noticed in 

SMS are destroying our language skills, too.  That is why our mother tongue must be treasured by 

all of us no matter what part of the world we live in.  



All in all, we know a great deal of amazing stories about the heroes of our country, achievements 

and victories. Because of this we must not let our country fall to pieces and we have to save the 

exclusive Lithuanian language, which, of course, is our nation‘s framework. What is more, we 

always have to remember the fact that fostering Lithuania is less about an obligation and more 

about a privilege. I wish that words once pronounced by President John F. Kennedy “Ask not what 

your country can do for you, ask what you can do for your country“, would encourage the 

Lithuanian nation to make decisions in favor of our country and enable our Motherland to flourish 

long long years. 
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Neklausk, ką tavo šalis gali duoti tau, bet klausk, ką tu gali duoti savo šaliai 



Lietuva – mano gimtasis kraštas, apie kurį kasdien girdžiu tūkstančius skirtingų nuomonių, minčių 

bei replikų. Deja, daugelis išgirstų žodžių man,  kaip savo tautos patriotei, sminga tiesiai į širdį, nes 

jais dažniausiai yra išreiškiamas nepasitenkinimas, pagieža ir skaudi kritika, kurios šis kraštas 

visiškai nenusipelnė. Lietuviams sunku pripažinti, jog dėl visų jų nelaimių, nesėkmių, mažų 

atlyginimų, didelių mokesčių, korupcijos yra kalta ne Lietuva, o patys Lietuvos piliečiai, nes tik jie 

gali užtikrinti, kad mūsų gimtasis kraštas teiktų džiaugsmą, tik optimistiškas mintis bei spinduliuotų 

savo drąsa ir ryžtu taip, kaip tai darė Vytauto Didžiojo gyvavimo ar okupacijos laikais. Vienas 

garsiausių Italijos filosofų Džuzepė Madzinis, mano nuomone, puikiai įprasmino žodį šalis: „ Šalis 

nėra tik teritorija; tam tikra teritorija yra tiktai pamatas. Šalis yra mintis, kuri kyla iš to pamato; tai 

yra jausmas meilės, prasmė draugijos, kuri suriša visus tos teritorijos sūnus.“ Tokiu būdu šis garsus 

vyras įrodė, jog iš tikrųjų, visos negandos, kurios stipriai savo gniaužtuose kadais laikė mūsų tėvynę 

ir, žinoma, tos, kurios sklando aplink ją dabar, yra ne Lietuvos, o pačių lietuvių elgesio padariniai, 

kad tik mes esame atsakingi už tai, kaip ši nuostabi šalis yra vertinama. Vienas svarbiausių mus 

šiandien kankinančių klausimų turėtų būti: ką aš galiu duoti Lietuvai?  

Jau ne vienerius metus Lietuvoje yra stebimas procesas, vadinamas protų netekėjimu, kuomet 

gimtinėje mokslus baigę lietuvaičiai taikyti įgytas žinias išvyksta į užsienį. Žinoma, daugelis tokius 

savo veiksmus bando pateisinti tuo, kad mažoje šalyje trūksta darbo vietų ar mokami nedideli 

atlyginimai, tačiau tai yra tik tuščios kalbos, nes kiekvienas Lietuvos pilietis, o ypač jaunas žmogus, 

kuris turi jėgų bei galimybių savo gimtąjį kraštą paversti bent kiek geresniu, privalo to siekti, o ne jį 

palikti ir savo jaunystę paaukoti užsienio šaliai. Aukštos kvalifikacijos specialistų išvykimas iš 

šalies itin skaudžiai atsiliepia mokesčių surinkime, vadinasi,  valstybės ateities perspektyvoms, 

tokiu būdu yra užkertamas kelias Lietuvos tobulėjimui. Kadangi mokausi vienuoliktoje klasėje, 

dažnai tenka su bendramoksliais padiskutuoti temomis apie jų ateities planus, apie tai, kur jie norėtų 

baigti aukštesniuosius mokslus ir kurti šeimą, deja, daugelis teigia, kad vienintelis receptas siekiant 

gero ir laimingo gyvenimo yra pabaigti sunkius ir alinančius mokslus Lietuvos aukštosiose 

mokyklose ir išvykti darbo ieškoti į užsienį, nes ten, jų teigimu, tokie specialistai yra itin ieškomi 

bei vertinami. Puikus pavyzdys, kuris turėtų būti ir šiuolaikinio jaunuolio sektinas yra vienos iš 

geriausių moderniosios lietuvių literatūros atstovės Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Silva rerum 

IV“ pagrindinis herojus Pranciškus Ksaveras iš Milkantų Norvaiša. Tai kunigas, kuris į svetimą 

užsienio kraštą buvo išsiųstas su užduotimi – pargabenti techniką observatorijai, kuri buvo būtina to 

meto Lietuvai. Nepaisant to, kad jaunuolis buvo ten paliktas be cento, jis užsispyrė bet kokiu būdu, 

nesvarbu, kiek valios pastangų tai kainuotų, pargabenti observatorijos reikmenis į Lietuvą, nes 

žinojo, kad tokiu būdu įvairaus amžiaus lietuviams bus suteikta galimybė tobulėti. Skaudu stebėti, 



kuomet šiandieniai lietuviai daro priešingai: visa gera, ką įgavo Lietuvoje, stengiasi rasti būdų 

pritaikyti užsienyje, į kurį išsiveža vaikus, leidžia juos į užsienio mokyklas, tokiu būdų užkirsdami 

kelią pasireikšti jų patriotizmo dvasiai. Deja, daugelis emigrantų save laiko kosmopolitais, 

nepuoselėja senųjų lietuvių tradicijų, yra visikai atitrūkę nuo tautos interesų. Taigi, turbūt vienas iš 

svarbiausių dalykų, kurį galiu padaryti dėl savo tėvynės, yra visas įgytas žinias taikyti būtent 

Lietuvoje, tokiu būdu padedant ne tik savo tautiečiams siekti tobulinti savo valstybę, bet ir kuo 

geriau ją bei jos tradicijas pristatyti užsienio šalims.  

Gimtoji kalba turi nepapratai didelę reikšmę ne tik žmogaus, bet ir visos tautos gyvenime. 

Nenuostabu, jog gyvenant XXI-aje amžiuje, kuriame nuolat stengiamasi kuo labiau suvienyti viso 

pasaulio valstybes, nyksta ne tik unikalios tradicijos, blunka tautų identitetas, bet ir į Lietuvių kalbą 

patenka nepaprastai daug skolinių, kurie šią išskirtinę indoeuropiečių tarmę itin žaloja. Ne tik 

paaugliai, bet ir suaugę lietuviai nesibodi į sakinius įterpti angliškų ar rusiškų žodžių, teigdami, kad 

lietuviškai negali iki galo perteikti to, ką nori pasakyti, tačiau tai negali būti tiesa, nes ši kalbą yra 

nepaprastai turtinga įvairiausių žodžių bei jų junginių. Nepaisant to, kad dar mokykloje esame 

supažindinami su sunkia lietuvių kalbos praeitimi, gegužės 7-ąją minime Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dieną, kuri simbolizuoja tautos kovą už vieną svarbiausių tautos vertybių – kalbą, mūsų 

kalbai gresia išnykimas. Grėsmė kyla iš pačių piliečių, kurie kelia jai grėsmę nerodydami meilės ir 

užuojautos protėvių puoselėtai tarmei ir kol kitos pasaulio tautos stengiasi pildyti ir gražinti gimtąją 

kalbą, mes savąją menkiname. Žiniasklaida – priemonė, kuri informuoja piliečius. Statistiškai 

įvairaus amžiaus žmonės didžiausią laisvo laiko dalį praleidžia įsistebeiliję į televizijos ekraną, iš 

kurio semiasi žinių bei tokiu būdu atsipalaiduoja, tačiau, ko galime tikėtis iš paprasto Lietuvos 

piliečio kalbos įgūdžių, kuomet televizijos žinių vedėjai vartoja netaisyklingus žodžius, netinkamai 

kirčiuoja. Kita nepaprastai opi problema, daranti įtaką lietuvių kalbos nykimui, yra trumpųjų 

žinučių rašymas nenaudojant lietuviškų raidžių ir skyrybos ženklų, tokiu būdu daugelis pamiršta 

taisyklingą kalbą ir po truputį to net nepastebėdami, tampa beraščiais. Lietuviškos katalikiškos 

literatūros pradininkas Mikalojus  Daukša į savo skaitytojus kreipėsi  įtikinėdamas ir skatindamas 

žodžiais, kurie turėtų būti nepaprastai vertingi ir šiandienos lietuviui: „Visais amžiais žmonės 

kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, tvirtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios 

menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba.“ Žinoma, 

užsienio kalbų mokėjimas yra tai, kas leidžia komunikuoti su plačiuoju pasauliu ir suteikia 

neregėtas galimybes, tačiau svetimos kalbos negali užgožti gimtosios, todėl kiekvienas save 

gerbiantis lietuvis privalo puoselėti ją net ir gyvendamas užsienyje, nepamiršti ir mylėti taip, kaip 



tai darė ankstesniųjų kartų lietuviai, nes tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių, kuriuos galime 

padaryti dėl savo brangiosios tėvynės.  

Tėvynė visais laikais buvo ir yra vertinama kaip vertybė, tai  vieta, kur norisi sugrįžti, nes čia glūdi 

patys nuostabiausi prisiminimai. Meilę tėvynei galima išreikšti įvairiais būdais: eilėmis, sunkiu 

darbu, atsidavimu, šalies vardo garsinimu ir panašiai. Lietuvių tautos dainiumi laikomas  Maironis 

ragino savo gyvenamojo laikmečio tautiečius žodžiais: „Gražu už tėvynę pavargti, kentėti;  <...> 

/Sustoję į darbą už mylimą šalį, /Prikelkime Lietuvą mūsų!“. Jono Mačiulio poezija yra nesenstanti 

ir tinkanti visoms epochoms, ji turėtų užvesti ir mano laikmečio tautiečius atsiduoti Lietuvai, 

kraštui, kuriam priklauso, nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje gyvena.  Kiekvienas Lietuvos 

pilietis negali pamiršti, kad privalo rūpintis ne tik savo šeima, bet ir savo tėvyne.  Siekdami 

puoselėti didingą šalies vardą turime, žinoma, ne tik likti gyventi tėvynėje, taisyklingai varto 

gimtąją kalbą, bet ir daryti didelę puokštę įvairiausių ir spalvingiausių kitų dalykų.  Mano nuomone, 

kiekvienas nuo pat mažens, planuodamas savo ateitį, privalo vadovautis Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidento Džono Kenedžio žodžiais: „Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk, ką tu 

gali jai duoti.“ 

 


