
Šiuolaikinė visuomenė – individo ir šios visuomenės santykis 

 

Šiuolaikinė visuomenė itin dviprasmiška ir kintanti. Dažnas mūsų susiduriama su dilema – 

kas mes esame, ko norime iš gyvenimo, kokie mūsų siekiai, tikslai bei pamatinės gyvenimo vertybės. 

Vis dėlto svarstymams nebelieka laiko - juk reikia lėkt, bėgti, skubėti. Taip nukenčiame ne tik mes 

patys, tačiau pačiu kinta ir mūsų jaunoji karta, jos požiūris į visą visuomenę, elgesį joje ir pamatines 

gyvenimo vertybes. Tačiau jeigu į viską pažvelgtume atidžiau, manau suprastume, jog viskas vyksta 

ratu ir yra betarpiškai susiję – kiekvienas mūsų žodis ar veiksmas turi atoveiksmį ir savus padarinius, 

už kuriuos turime arba turėsime kada nors atsakyti. Vadinasi, galima iškelti klausimą - kas mes esame 

iš tiesų ir kokią įtaką mūsų elgesiui daro visuomenė? 

Manau, kad žmogus nenutrūkstamai yra susijęs su visa visuomene. Taip pat remiantis A. 

Comtu bei pagrindine idėja, kurią jis bandė pagrįsti - „Žmonių ir socialinių reiškinių, visos žmonijos 

istorijos vienovės idėja“ matome, jog žmonija, t.y. visi mes esame susiję ir itin glaudžiai tarpusavyje 

sąveikaujantys su visa visuomene. Tai tarsi ratas, kada viską mes pradedame iš naujo ir kada viskas 

yra susiję tarsi viena ir nenutrūkstama vienovė. Tai galime labai aiškiai ir konkrečiai matyti filme 

„Samsara“, kurio pagrindinė idėja (ką simbolizuoja jau pats filmo pavadinimas) – nuolatinė 

reprodukcija, virtimas vienas kitas, sukimasis ratu. 

Filmas pribloškia ir žavi tuo, jog jame pavaizduoti reiškiniai, kurie yra mūsų gyvenimo 

kasdienybė. Visų pirma matome, jog filmas perteikia mus bei mūsų savimonę ir elgesį kaip 

vartotojišką visuomenę – vartojame be galo daug ir neretai visa tai, ko mums nereikia ir nėra naudingo 

dalykai. Vėliau, dėl nesveiko maisto bei žalingo gyvenimo būdo esame priversti save žaloti dar labiau 

– „pjaustome“ save tiesiogine šio žodžio prasme. Deja, tačiau tokie veiksmai yra daromi net ir tada, 

kai to iš tikrųjų nereikia. Kokia viso to prasmė? – norime būti gražūs ir patikti priešingos lyties 

atstovams. Vis dėlto visuomenė, kaip jau buvo minėta, yra tarsi ratas, kuris nuolatos sukasi ir yra 

betarpiškai susijęs – kad ir kaip gražintumėmės ir norėtume būti geresni, gražesni ar išmintingesni už 

kitus, visada atsiras tas, kuris bus geresnis, gražesnis, protingesnis... tada, manau, daugelis paklaustų 

– kokia prasmė gyventi, jeigu negalime būti patys geriausi ir gražiausi? Manau, jog atsakymas yra 

labai paprastas – turime būti laimingi. Suprantama, laimės sąvoka visi vertina skirtingai, kadangi 

vieniems laimė yra galimybė pirkti tokius daiktus, kokių širdis užsigeidžia, kitiems laimė – galimybė 

po savęs palikti naują gyvybę, tretiems laimė – vyno butelis, kuris ištuštės vos per 10 min. Vadinasi 

laimė yra labai reliatyvi sąvoka, kuri kinta kintant visai visuomenei, nesvarbu ar ji tobulėja ar kaip 

tik, smunka žemyn. 

 


