
Kartais sakoma: „Teik gėrį, ir jis grįš pas tave“, 
tačiau šiuolaikiniame pasaulyje vis populiares-

nis kredo tampa  – „gyvenu dėl savęs, ne dėl 
kitų“. 
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Neseniai teko domėtis utilitaristinėmis ir deontologinėmis 
etikos teorijomis. Viena teorija skelbia, jog reikia siekti 
laimės kuo didesniam skaičiui žmonių, kitaip tariant, kuo 
veiksmas atneša daugiau laimės, tuo jis pagal utilitarizmą 
yra morališkesnis, o kančią sukeliantys poelgiai laikomi 
amoraliais. Kita teorija net skatina aukotis dėl kitų, mat 
pareiga yra nenuginčijama ir svarbiausia. Kartais sakoma: 
„Teik gėrį, ir jis grįš pas tave“, tačiau šiuolaikiniame pasauly-
je vis populiaresnis kredo tampa  – „gyvenu dėl savęs, ne dėl 
kitų“. Žinoma, kiekvienas gyvename sau, ir visų pirma, ir dėl 
savęs. Niekas kitas mūsų gyvenimo nenugyvens, tačiau daž-
nai perlenkiama lazda ir užmirštami esminiai, tikri dalykai, 
o juos keičia kaukės, pinigai, melas, savanaudiškumas... 
Išaukštinama valdžia, galia. Žmogus tampa ekonominiu vi-
enetu. Vertinga ir didinga tapo tai, kas atneša turtus. Bet juk 
pinigai ir daiktai neturi būti žmogaus tikslas. Darni mylinti 
šeima / antroji pusė, tikri draugai, žmogiškasis ryšys – tai 
tikrieji vaizdiniai vedantys į priekį.

Apskritai, kokie mes esame, koks mūsų gyvenimo tikslas – 
nėra paprasta atsakyti. Mes trokštame būti madingi, šiuo-
laikiški ir būti populiarūs visuomenėje, bent jau tarp savo 
draugų ir pažįstamų. Orginalumas, individualumas? Daug 
paprasčiau įsilieti į minią ir tapti tokiu, kaip visi, lengviau 
išduoti nei apginti tai, kas tau brangu. Tai dažnai formu-
oja žiniasklaida, kuri masiškai pateikia skandalingas, nie-
ko nesakančias istorijas, daugiausia apie įvairaus plauko 
„žvaigždutes“, taip pat kaip laikytis efektyvios dietos ir būti 
madingiems. Išaukštinamas grožio kultas, kuris neatsieja-
mas nuo piniginių dalykų.



Prisiminkime mūsų senelius – dauguma išgyveno san-
tuokoje 30, 40 metų ar daugiau. Žinoma, nebūtinai tai 
reiškia, kad santykiai visada buvo darnūs ir šilti, bet visgi 
jie dažniausiai buvo ir tebėra puoselėjimi bei gerbiami. O 
ką matome dabar? Dažnai atrodo, jog nebėra nieko tikro 
ir pastovaus, o taurūs tikri jausmai beveik nebeegzistuoja. 
Puikus pavyzdys – internetiniai pažinčių portalai. Daugelis 
jų vartotojų atvirai skelbiasi iešką trumpalaikių santykių, 
nuotykių, ypač tai būdinga vyriškajai lyčiai. Ne ką geresnės 
būna ir moterys, ieškančios gražuolių princų su prabangia 
mašina ir stora pinigine. 

Paprastų dalykų nebematome, nebepripažįstame. Baisi-
ausia, kad nusigręžiama nuo artimų žmonių, šeimos, daž-
nai nebesurandame laiko išklausyti ir patarti ar paprasči-
ausiai pasikalbėti. Šie ypač vyresnės kartos žmonėms 
ryškiai pastebimi procesai kelia nerimą. Be abejo, galima 
prisiminti, kad net jau šumerai skundėsi savo jaunimo 
pasikeitimu į blogąją pusę, tad galėtume nurimti tarda-
mi, jog nieko naujo po šia saule nėra, ir dabartinis mūsų 
niurzgėjimas dėl dvasingumo stokos yra tuščias, nes ra-
tas suksis ir toliau, ir mūsų vaikai ir anūkai niurzgės taip 
pat. Tačiau visgi tenka pripažinti, kad pokyčiai ir vertybių 
kaita kelia nerimą.

Dar blogesnis atvejis, kuomet jaunos merginos pamina vi-
sus įsitikinimus ir tyrus jausmus dėl pinigų ir susideda net 
su dvigubai vyresniais vyrais, aišku, dažniausiai, neaiškiais 
verslininkais, su krūva šlamančių, arba kokiais kitais turtin-
gais paveldėtojais. Jų meilė matuojama brangiais naujausio 
sezono kailiniais ir kitomis nekukliomis panašaus pobūdžio 
dovanėlėmis. Kaip bebūtų gaila meilė paverčiama pigia preke.

Ne tik meilė, bet ir draugystė nebe taip vertinama. Sunku 
išlaikyti tvirtą nuoširdžią draugystę, dar sunkiau rasti 
naujų, širdžiai artimų žmonių. O juk draugai – gyvenimo 
gėlės! Nieko nėra smagiau, kaip iki išnaktų praplepėti su 
gera drauge, išgirsti nuoširdžių patarimų, juoktis, patirti 
nuotykių... Gera ir pačiam būti reikalingam, padėti arti-
mam žmogui, jausti, kad draugui svarbi mūsų nuomonė 
ar buvimas šalia. Tik draugystėje, šeimoje ir apskritai 
meilėje žmogus gali atrasti prasmę, įprasminti savo būtį. 
Mes gimstame ir mirštame tam, kad paliktume pėdsaką 
kitų širdyse ir gyvenimuose, tad neturėtume to pamiršti, 
užuot galvoję tik apie materialinius dalykus.
Masinės informacinės priemonės, pinigai pakeičia 
nuoširdžią draugystę, o pinigai bei pasilinksminimai 
„apvalo“ sielą, nuramina sąžinę ir padeda gyventi be 
meilės. Taip, yra žmonių, kurie turi stiprią dvasią, tiki 
gyvenimu, myli ir yra aukštos moralės. O tie, kurie suk-
lydo, ar neteisingai pasirinko, galbūt jiems tik reikia, kad 
kažkas juos suprastų ir padėtų įvertinti tam tikrus esmin-
ius gyvenimo dalykus iš naujo. 
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