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ĮVADAS 

Tyrimo problema. Tyrimo problemą galima formuluoti taip: kaip galios fenomenas 

skleidžiasi šiuolaikiniame naujųjų technologijų pažangos užvaldytame socialiniame kontekste 

ir kokia jo įtaka virtualioms bendruomen÷ms bei jose reprezentuojamam tapatumui?  

Darbo tikslas. Darbo tikslas – ištirti, kaip besikeičiančios socialin÷s, kultūrin÷s, 

ekonomin÷s aplinkyb÷s transformuoja pamatinių sąvokų – bendruomen÷s, individualumo, 

realyb÷s, erdv÷s, vertybių percepciją.  

Siekiant išsiaiškinti, kaip socialiniame kontekste skleidžiasi galios fenomenas, 

remiamasi prancūzų filosofo Michelio Foucault valdžios koncepcija, analizuojama į lietuvių 

kalbą išverstuose veikaluose „Disciplinuoti ir bausti. Kal÷jimo gimimas“, „Seksualumo 

istorija“, „Diskurso tvarka“, studijose anglų kalba „The Archaeology of Knowledge“, „The 

Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences“, „Madness and Civilization“ bei 

periodiniuose leidiniuose ar interneto tinklalapiuose talpinamose paskaitose, interviu. 

M.Foucault valdžios samprata pasirinkta d÷l plačios apr÷pties teorinio pagrindo, padedančio 

geriau suvokti socialinių, ekonominių, kultūrinių aplinkybių kaitos procesus, jose slypinčius 

galios mechanizmus ir jų įtaką visuomenių formavimui.  

Siekiant išnagrin÷ti galios reiškimosi būdus šiuolaikiame kontekste, pasitelkiama 

simbolinio kapitalo teorija, atskleidžiama Pierro Bourdieu veikaluose („Practical Reason. On 

the Theory of Action“, „Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education“) 

ir v÷liau pl÷tojama Roberto Putnamo („Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital“) 

bei G.Esping-Anderseno („Welfare States in Transition“) studijose. Negatyvioji galios 

koncepcija ir jos įtaka formuojant postmoderniosios epochos visuomenę nagrin÷jama 

remiantis Guy Debordo („Spektaklio visuomen÷“), Jeano Baudrillardo („Simuliakrai ir 

simuliacija“), T.Adorno ir M.Horkheimerio („Apšvietos dialektika“), O.y Gasseto („Masių 

sukilimas“) veikalais.   

Dabartin÷je be kompiuterinių technologijų nebeįsivaizduojamoje kasdienyb÷je kuriasi 

nauja sąveika tarp paties, kito ir pasaulio, o informacin÷s technologijos kartu tampa ir 

siejamosiomis visų trijų dalimis. Taigi antrojoje darbo dalyje d÷mesys koncentruojamas ties 

technologijų galios skleidimosi šiuolaikiniame socialiniame kontekste, konkrečiau, virtualioje 

erdv÷je besikuriančiose bendruomen÷se, analize. Siekiama išsiaiškinti, koks bendruomen÷s 

statusas šių dienų visuomen÷je, kokie jos pokyčiai, bendravimui keliantis į virtualiąją tikrovę? 

Ar apskritai žmonių sankaupą kiberrealyb÷je galima vadinti klasikiniu „bendruomen÷s“ 

terminu, jei komunikaciją akis į akį situacijoje keičia bendravimas vienumoje s÷dint prie 

kompiuterio ir su pašnekovais keičiantis grafiniais ženklais? Skaitmeninę tikrovę suvokiant 
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kaip realiosios tęsinį nagrin÷jama, kokiu būdu funkcionuoja M.Foucault aprašytas 

panoptikono principas visuomenei susibūrus į virtualiąsias bendruomenes. Toliau svarstoma, 

kaip gyvenimas technologizuotoje visuomen÷je koreguoja individo požiūrį į save ir jo vietą 

bendruomen÷je. Tiriamas realiosios bei virtualiosios erdvių santykis ir galios mechanizmų 

funkcionavimas organizuojant skaitmeninę tikrovę. Tyrimas tęsiamas analizuojant, kaip 

skaitmeninių technologijų įsigal÷jimas lemia individo savęs pateikimo visuomenei, 

pasitelkiant kalbą (šiuo atveju, hipertekstą) ir vaizdą, pobūdį. Galiausiai aiškinamasi 

socialinių, ekonominių, kultūrinių pasikeitimų įtaka refleksyviojo Aš projekto virtualioje 

bendruomen÷je kūrimui.  

  Tiriant galios skleidimosi formas, virtualių bendruomenių ir komunikacijos būdų 

transformacijas, jose konstruojamo Aš projekto pobūdį,  teksto, vaizdo, erdv÷s sampratų kaitą, 

remiamasi Z.Baumano („Community: Seeking Safety in an Insecure World“, „Globalizacija. 

Pasekm÷s žmogui“), E.Goffmano („Presentations of Self in Everyday Life“), L.Doumont (Es÷ 

apie individualizmą“), J.Beckmano („The Virtual Dimension“), M.B.N Hanseno („ New 

Philosophy for a New Media“), D. Bello („An Introduction to a Cyberspace“, „Crytical 

Concepts in Media and Cultural Studies“), J. Lull („Culture-On-Demand. Communication in a 

Crisis World“), H.Rheingold („Virtual Communities“), Darley, A. („Visual Digital Culture 

Surface. Play and Spectacle in New Media Centres“), Finkelstein, J. („Art of Self Invention: 

Image and Identity in Popular Visual Culture“), Marie-Laure, R. („Avatars of the Story“),  R. 

Bartkaus („Kompiuterijos filosofija. Mokomoji knyga.“) ir kt. studijomis, R.Klevjer („What is 

the Avatar Fiction and Embodiment in Avatar-Based Singleplayer Computer Games“) ir 

J.Lavrinec („Naratyvinis subjektiškumo modelis“) disertacijomis bei kitų filosofų, sociologų 

veikalais ar periodiniuose leidiniuose publikuojamais straipsniais. Postmoderniojo konteksto 

suvokimui pasitelkiami F.Jamesono („Kultūros posūkis. Rinktiniai darbai apie 

postmodernizmą“), S.Žižeko („Viskas, ką nor÷jote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote 

paklausti Lacano“) ir A.Giddenso („Modernyb÷ ir asmens tapatumas“) darbai.  

Darbo eiga vykdoma analitiniu interpretaciniu metodu.   

Darbo objektas. Siekiant išnagrin÷ti, kaip naujosiosios medijos ir kompiuterijos 

pažanga lemia visuomen÷s ir individo formavimąsi kiberrealyb÷je, analizuojamos virtualiosios 

bendruomen÷s. Skaitmenin÷je erdv÷je reprezentuojamą individualumą galima suvokti 

panaudojant iš kompiuterinių žaidimų „pasiskolintą“ avataro (liet. kūrinys, įsikūnijimas) 

terminą. Kiberrealyb÷je kuriamose bendruomen÷se, priklausomai nuo jų pobūdžio, individas 

turi galimybę kurti tekstinį ir grafinį avatarą kaip tam tikrą subjektiškumo modelį, Aš projektą. 

Tod÷l didžiausias d÷mesys darbe skiriamas daugiafunkc÷ms vadinamosioms interneto 
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platformoms ir šiuo metu vienai populiariausių jų atstovių – „Facebook“ – kuriose savąjį 

subjetiškumo modelį galima kurti pasitelkiant ir tekstą, ir vaizdą.  

Kod÷l būtent „Facebook“ bendruomen÷? Neįpareigojamas bendravimas, savo stiliaus, 

įvaizdžio kūrimas kaip laisvalaikio praleidimo būdas virtualioje erdv÷je paprastai buvo 

siejamas su jaunesnio, mokyklinio amžiaus auditorija, tačiau „Facebook“, sukurtas JAV kaip 

koledžo studentų komunikacijos forma, stebina tuo, jog į profilio kūrimo procesą, asmenyb÷s 

reprezentavimo žaidimą įtraukia ir vyresnio amžiaus žmones. Remiantis statistika, 

„Facebook“ auditorijos amžiaus duomenys apima 13-55+ metus1. Taigi analizuojant šį 

tinklalapį kaip tam tikrą skaitmeninių technologijų diskursą, bendruomenę, itin nevienalytę, 

jungiančią įvairiausių tautybių, amžiaus grupių, vertybių ir pažiūrų individus, galima apčiuopti 

vyraujančias visuomenines tendencijas, naują asmens savęs ir aplinkos patyrimo, „įstrigusio“ 

tarp – realyb÷s ir virtualyb÷s – sanklodą.  

Dar viena priežastis, nul÷musi darbo objekto pasirinkimą – interneto platformos 

„Facebook“ funkcionalumas, į vieną diskursą įtraukiantis tinklines virtualiosios realyb÷s 

(žaidimų MUD ar MOO), pokalbių realiuoju laiku („Skype“, MSN), elektroninio pašto, 

interneto dienoraščių („Blog“) ir kitas virtualiosios erdv÷s siūlomas paslaugas.  

Kiekvienas interneto platformos „Facebook“ narys turi savo profilį, kuriame tekstine ir 

vaizdine medžiaga informuoja apie save, bendrauja su kitais nariais, kurie yra įtraukti į jo 

draugų sąrašą, taip pat matomą profilyje. Nors asmenin÷ individo informacija yra pasiekiama 

tik jo draugams, vis d÷lto pastariesiems pakomentavus patalpintus filmuotus ar fotografuotus 

vaizdelius, nuorodas ar tekstinę informaciją, tai tampa matoma ir draugų draugams. Tokiu 

būdu „Facebook“ vartotojai sudaro didžiulį ir toliau nuolat besiplečiantį socialinį tinklą, 

savotišką kolektyvinę sąmonę, kurios formavimąsi lemia tie patys iš realyb÷s į virtualybę 

persikeliantys galios diskursai. 

Darbo aktualumas. Įsigal÷jus kompiuterin÷ms technologijoms, nykstant valstybių 

sienoms, maišantis kultūroms, vykstant unifikacijos procesams, atsiveria naujos erdv÷s 

kolektyviškumo, individualumo kategorijų, komunikacijos procesų svarstymui. 

Individualizmas, saviraiškos būtinyb÷ kaip vienos iš pagrindinių šių dienų visuomen÷s 

vertybių naujoje šviesoje iškyla milžiniško populiarumo sulaukusiuose virtualių 

bendruomenių tinklalapiuose.  

 

 

                                                 
1 Corbett, P. 2009 Facebook DEmographicsand Statistics Report: 276% Growth in 35-54 Year Old Users. 
Šaltinis internete: http://www.istrategylabs.com/2009-facebook-demographics-and-statistics-report-276-growth-
in-35-54-year-old-users/ 
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I MODERNIOSIOS GALIOS FENOMENAS 

 

1. Galios samprata Michelio Foucault filosofijoje 

Valdžios institucijų formavimosi ir funkcionavimo d÷sniai trauk÷ daugelio moderniųjų 

mąstytojų d÷mesį. Friedrichas Nietzsch÷, Maxas Horkhaimeris, Theodoras Adorno, 

situacionistų lyderis Guy Debordas pabr÷ž÷ unifikuojamą, net bukinamą sistemos galią. 

Galios koncepcija domino ir garsųjį prancūzų filosofą Michelį Foucault, analizavusį 

disciplinarinio valdžios aparato funkcionavimą, jo išsipl÷timą ir įtaką visuomenei. Nors galios 

koncepcijos temos užuomazgų galima rasti jau ankstesn÷se M.Foucault studijose („Žodžiai ir 

daiktai: humanitarinių mokslų archeologija“, „Žinojimo archeologija“ ir kt.), pagrindiniai jos 

transformacijos ir poveikio principai nagrin÷jami veikaluose „Disciplinuoti ir bausti. Kal÷jimo 

gimimas“ bei pirmojoje „Seksualumo istorijos“ knygoje „Valia žinoti“. 

„Disciplinuoti ir bausti: kal÷jimo gimimas“ Foucault analizuoja europinių valdžios 

institutų formavimosi mechanizmą nuo viduramžių iki moderniųjų laikų. Anot autoriaus, 

„Šios knygos tikslas yra parašyti moderniųjų laikų sielos ir naujosios galios teisti istoriją; 

genealogiškai ištirti dabartinį mokslinį – teisminį kompleksą, iš kurio galia bausti semiasi 

j÷gų, kuris ją įteisina ir teikia taisykles, išplečia jos poveikio lauką ir maskuoja pernelyg 

išpūstą jos išskirtinumą“.2 Anot J.L. Coheno, „Discplinuoti ir bausti“ – pirmasis leidinys, 

kuriame Foucault pateikia galios teoriją ir „aiškiausiai apibr÷žia genealogin÷s modernizacijos 

teorijos bruožus, tai yra dabartin÷s mūsų „karcerin÷s“, „disciplinarin÷s“, visuomen÷s 

susiformavimą3“. Prancūzų mąstytojo nedomina bausm÷s efektyvumo problema, jo tikslas – 

analizuoti ne galios formą, o technikas, jos vystimąsi socialiniame ir ekonominiame kontekste, 

istorinių aplinkybių įtaką, baudimo sąmon÷s kitimą, požiūrį į nusikalt÷lį ir individą kaip 

atskirą, bet neabejotinai svarbų ir reikalingą valdžios mechanizmo sraigtelį.   

Moderniosios valdžios koncepciją Foucault visų pirma sieja su disciplinos atsiradimu. 

Užuomazgos, Foucault akimis, matomos jau XVI amžiuje Amsterdame įkurtame „Rasphuis“ 

kal÷jime, kuriame pirmąkart bandoma vykdyti pedagogin÷ ir dvasin÷ individų transformacija. 

Darbas, griežta dienotvark÷, nuolatinis steb÷jimas ir religiniai pamokslai – būdai tikslui 

pasiekti. V÷liau įkurtos institucijos taip pat r÷m÷si šiuo modeliu. Taigi ilgainiui egocentriška, 

demonstratyvi, neribotai galinga ir visur matoma valdžia virsta į uždarą, pasl÷ptą 

mechanizmą.  

                                                 
2 Foucault, M. Disciplinuoti ir bausti: kal÷jimo gimimas. Vilnius, 1998. P.31 
3 Cohen, J.L., Arato, A. Civil Society and Political Theory. Massachusetts, 1994. P. 272 
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Valdžios transformacijos, kaip rodo Foucault studijos, visų pirma gali būti siejamos su 

Švietimo epochos kontekstu. Ekonominis pakilimas, pastebimas nuo XVII amžiaus, išk÷l÷ 

didžiąsias visuomen÷s opas – nusikalstamumo ir valkatavimo problemas. Joms spręsti 

kuriamos izoliavimo, kalinimo, pataisos ir net gydymo įstaigos, vienijamos bendros id÷jos, – 

prižiūr÷ti, kontroliuoti, panaudoti ekonominiais tikslais. Anot Foucault, „XVII amžiuje viena 

didžiausių valdžios technikos naujovių buvo staiga iškilusi sąvoka „gyventojai“, kaip 

ekonomin÷ ir politin÷ problema: gyventojai – tai turtas, gyventojai – tai darbo rankos arba 

gal÷jimas dirbti“4. Taigi kiekvienas individas nuo šiol – valdžios akiratyje, darbas tampa 

pagrindine priežiūros ir kontrol÷s priemone. Anot Weberio, kapitalizmas, modernusis 

biurokratinis aparatas, miestas, teis÷, religija, menas ir muzika – viskas buvo subjektifikuota, 

pajungta vienam dideliam racionalizacijos procesui, kuris vakarų kultūrai ir bendruomenei 

suteik÷ savitų bruožų ir suformavo ypatingą struktūrą5.  

Nuo XVII a. disciplina kuria paklusnius kūnus, puikiai tinkamus naujajai ekonominei 

santvarkai – darniam ir, svarbiausia, produktyviam kolektyviniam darbui fabrikuose, 

mokyklose, kariuomen÷je. Siekiant išvengti maišto ir užtikrinti naudą, būtina priežiūra. 

Vengiant nepageidaujamų grupių susidarymo, kiekvienam individui numatomas ir 

paskiriamas tam tikras statusas. Šiuo tikslu kuriama ypatinga strategija – ištisas disciplinarinis 

aparatas, kuriame kūnas tampa centriniu d÷mesio objektu. Kaip teigia S.B.Turner, 

vakarietiškame, jau nuo Antikos susiformavusiame pasaul÷vaizdyje, žmogaus kūnas – 

politinių institucijų metafora6.  

Knygoje „Beprotyb÷ ir civilizacija“ Michelis Foucault aprašo kelių didžiųjų XVII 

amžiaus Prancūzijos izoliavimo institucijų veikimo pobūdį. Hôpital Général – 1656-iais 

Paryžiuje įkurta įstaiga, anot Foucault, nieko bendra neturinti su medicina. Karališkosios 

valdžios globojama struktūra, sparčiai paplitusi po visą šalį, o v÷liau ir Europą, visų pirma 

buvo skirta sumažinti nedarbą, panaikinti valkataujančiųjų mases. Iškyla būtinyb÷ visuomenę 

skirstyti, klasifikuoti, atidžiai tirti. Pirmąkart istorijoje elgetos nebebuvo baudžiami ar 

atskiriami, vietoj to jiems paskirta globa, atidi priežiūra jų asmenin÷s laisv÷s sąskaita. Tarp 

tokio individo ir visuomen÷s atsiranda besąlyginis ryšys – pirmasis įgauna teisę būti 

maitinamas, tačiau privalo paklusti fiziniam ir moraliniam suvaržymui7. Darbas šio tipo 

įstaigose tapo vienu iš galios mechanizmo įrankių, tod÷l „visi darbingo amžiaus gyventojai 

turi nešti didžiausią naudą mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis“8. Taigi izoliavimo įstaigos 

                                                 
4 Foucault, M. Seksualumo istorija. Vilnius, 1999. P. 23 
5 Smart, B. Michel Foucault. Routledge, 2002. P.10  
6 Turner, B. S. Body and Society: Explorations in Social Theory. London, 1996. P. 175 
7 Foucault, M. Madness and Civilization. Routledge, 1965. P. 130 
8 Ten pat. P. 133 
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simbolizuoja sud÷tingą teis÷tvarkos aparatą, pasitelkiamą siekiant sukurti tobulo miesto 

modelį. 

Nuo XVII amžiaus pro valdančiųjų institucijų akis neprasprūdo ir prieš tai į visuomen÷s 

paribius nustumti, ignoruoti pamiš÷liai – naujoji darbo j÷ga. Kuriamuose beprotnamiuose 

psichikos ligoniai bandomi gydyti pagal religinius, etinius d÷snius. Moral÷ tampa naujuoju 

„gydymo įrankiu“ ir kuria savotišką įtampą. Pamiš÷lis išlaisvinamas iš prieš tai buvusio 

visuomen÷s spaudimo jausti kaltę d÷l savo patologin÷s būsenos, vietoje to bepročiui 

pavedama asmenin÷ moralin÷ atsakomyb÷ – kalt÷ už veiksmus, trikdančius, ardančius 

normalios visuomen÷s dorovinę santvarką9. Taigi kalt÷ nedingsta, ji reorganizuojama, 

paverčiama bepročio, kaip ir nusikaltusiojo, sąžine, nuolat žadinama jį stebinčios sistemos 

vykdytojų. Beprotyb÷ tampa visuomen÷s problema, bendra nes÷kme, taigi, visos 

bendruomen÷s rūpesčiu. Kita vertus, kaip studijoje „Beprotyb÷ ir Civilizacija“ rašo Foucault, 

sistema parengta taip, kad pamiš÷lis iš visų pusių jaustųsi apsuptas nuosprendžio dvasios, jis 

turi patirti, kad yra stebimas, teisiamas, pasmerktas; nusižengusiojo neišvengiamai laukia 

bausm÷, kaip kalt÷s, matomos ir suvokiamos visiems ir jam pačiam, išpirkimas10.  

Kūnas nuo XVII amžiaus kuriamoje politin÷je santvarkoje – valdžios nuosavyb÷. Iškyla 

id÷ja, kad viena iš būtiniausių sąlygų galingai valstybei rastis – kuo gausesn÷ populiacija. 

Nusavinti kūnai privalo tinkamai funkcionuoti. Valdžios akiratin patenka sveikata ir 

seksualumas. Taigi ne tik psichin÷, bet ir fizin÷ gyventojų sveikata paskiriama valdžios 

mechanizmų kontrolei. Galingos valstyb÷s pamatas – sveiki ir stiprūs gyventojai. Įsteigta 

policija vadinta institucija, skirtingai nuo dabartin÷s, anot Foucault, apr÷p÷ net tris funkcijas: 

tur÷jo užtikrinti visuotinę tvarką bei drausmę, rūpintis ekonominio lygio k÷limu ir gyventojų 

sveikata bei higiena11. Policijos funkcijoms išsipl÷tus, dalis jos darbo paskiriama šeimos 

institucijai – „Nuo šiol šeima tampa pačiu patikimiausiu sveikatos priežiūros įgaliotiniu“12, 

jungiamąja grandimi, pavaldžia vis sparčiau besivystančiam galios aparatui. 

Siekiant užtikrinti populiacijos augimą, valdžios mechanizmai skverbiasi ir į intymųjį 

visuomen÷s gyvenimą. Iškyla būtinyb÷ tirti gimstamumo procentą, vedybinį amžių, ankstyvus 

lytinius santykius ir jų dažnumą, būdus, kaip juos paversti produktyviais ir steriliais, 

kontracepcijos metodus ir jų įtaką. Suformuluojama teorija, kad „visuomen÷s ateitis ir jos 

turtai susieti ne tik su piliečių skaičiumi ir jos doryb÷mis, ne tik su šeimos kūrimo taisykl÷mis 

ir pačių šeimų formavimu, bet ir su tuo būdu, kuriuo kiekvienas naudojasi seksu“13. Kuriamas 

                                                 
9 Foucault, M. Madness and Civilization. Routledge, 1996. P. 145 
10 Ten pat.. P. 157 
11 Foucault,M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Gordon, 1980. P.277 
12 Ten pat.  P.280 
13 Foucault, M. Seksualumo istorija. Vilnius, 1999. P. 24 
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ištisas nurodymų tinklas, pasitelkiamos žinios, nustatomos taisykl÷s. Taigi individas tokioje 

santvarkoje tampa ir valdžios veikimo priemone, ir jos artikuliacijos elementu14.  

Ekonomin÷ pažanga, tarpininkaujant medicinai, psichiatrijai, prostitucijai „įsijungia į 

malonumą dauginimą ir šį jos kontroliuojančios valdžios išk÷limą“15. Malonumas ir valdžia 

ima veikti drauge, nebelieka paslapčių, tai yra nieko, kas gal÷tų praslysti pro budrias valdžios 

akis. „Tiesos prisipažinimas patenka į patį valdžios vykdomų individualizacijos procedūrų 

centrą16“, – teigia Foucault. Tiesa tampa gynybos ir net saugumo strategija. Prisipažįstama ne 

tik baudžiamosioms įstaigoms, išpažįstamos nuod÷m÷s, svajon÷s, asmeniškiausi troškimai – 

neva gydymo, aukl÷jimo ar net meno (pvz. lietratūroje) tikslais. Kuriama strategija – kaip 

priversti kalb÷ti. Šiuo atveju Michelis Foucault aprašo net penkias prisipažinimo mokslines 

formas – priežastis, slepiančias vieną iš serijos kontrol÷s būdų. Pirmasis – išpažinties 

derinimas su apžiūra (kruopščiai paruošta apklausa, hipnoz÷, siekiant atpalaiduoti 

prisiminimus ir kt.); antrasis – verčiant viską pasakyti, seksui suteikiant neribotą priežastinę 

galią (mažiausias vaikyst÷je patirtas įvykis – svarbus, neva pastebima jų įtaka visam 

gyvenimui); trečiasis – būtina ištraukti ne tik tai, ką subjektas bando pasl÷pti, bet net ir tai, kas 

nežinoma jam pačiam; ketvirtasis – interpretacija – prisipažinimą būtina dubliuoti, 

dešifruojant tai, kas pasakyta; penktasis – prisipažinimui ir jo padariniams suteikiant 

terapeutinių veiksmų formą17. Valdžia įgauna teisę įsikišti d÷l menkiausių dalykų, jos tikslas – 

sterilumas, absoliuti tvarka, leidžianti puikiai pasteb÷ti kiekvieną neatitikimą. Akcentuojamas 

individo santykis su savimi – jo geb÷jimas, tiksliau, nuo šiol prival÷jimas susivaldyti, 

kontroliuoti instinktus. Sugeb÷jimas nugal÷ti malonumą, jo asisakyti tampa tam tikra 

privilegija – pergal÷s ir laisv÷s nuo aistrų įrodymu. Vis d÷lto pagrindinis valdžios tikslas, 

tiriant ir reguliuojant intymųjį visuomen÷s gyvenimą – „nukreipti naudos neatnešančio 

malonumo energiją privalomo darbo linkui“18.  

Kiekvienas kūnas – kapitalas, kuris gamina ir vartoja, tod÷l patenka valstyb÷s 

atsakomyb÷n. Asmenyb÷s projektavimo strategija bene aiškiausiai matyti XVIII amžiaus karo 

institucijose ir mokyklose. Socialiniame gyvenime keičiasi pati kūno samprata – jis tampa 

neskaidomu vienetu, kuriame panaudojama bet kuri dalel÷. Kareivis, kaip ir mokinys, pagal 

Foucault tampa gaminimo objektu, „beforme mase“, iš kurios, pasitelkiant discipliną, kuriami 

nuolankūs, ištreniruoti, „paklusnūs“ kūnai. Gimsta „politin÷ anatomija“ – disciplina, 

gaminanti ištreniruotus, paklusnius kūnus. Laikui kuo naudingiau praleisti įvedama 

                                                 
14 Gumauskait÷, V. Michelio Foucault valdžios koncepcijos metmenys. Filosofija, sociologija. Nr.2. 2002 P. 37 
15 Foucault, M. Seksualumo istorija. Vilnius, 1999. P. 42 
16 Ten pat.. P. 48 
17 Ten pat. P. 54 
18 Ten pat. P. 94 
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nenutrūkstama kontrol÷ ir griežčiausia priežiūra, nebelieka nieko, kas blaškytų, – absoliučiai 

viskas turi duoti naudos. Ideali disciplinos visuomen÷ – suformuota muštro ir automatiškai 

paklūstanti. Smulkmenos įgauna esminę vertę. Erdv÷ skaidoma, dalinama, atidžiai 

paskirstomos ir kontroliuojamos funkcijos, vyksta darbo pasiskirstymas.  

Naujoji valdžios politika matoma net architektūroje. Foucault aprašo vieną iš 

Prancūzijos mokymo institucijų, kurioje kiekvienam mokiniui paskirta individuali erdv÷, ant 

žem÷jimo tvarka įrengtų pakopų. Paskirsčius vietas tampa lengviau kontroliuoti didesnį 

skaičių žmonių. Mokymo erdv÷ funkcionuoja kaip ypatinga mašina, atliekanti priežiūros, 

vertinimo, hierarchizavimo, atlyginimo funkcijas. Vykdoma veiklos kontrol÷ – skaidoma ne 

tik erdv÷, dalijamas ir laikas – kiekvienai laiko atkarpai skiriami atskiri veiksmai. „Laikas 

įsiskverbia į kūną“ 19, tampa pagalbine ir neatsiejama disciplinarinio projekto dalimi. 

Disciplinariniame aparate bausti reiškia dresuoti. Iš pirmo žvilgsnio disciplina atsilygina 

suteikdama paaukštinimus ir leisdama įgyti rangus (įvedamas egzamino terminas kaip 

įrodymas discipliną veikiant), tačiau iš esm÷s ji siekia suvienodinti, niveliuoti. 

Kaip jau min÷ta, valdžios pozicija pakito – iš matomos, manieringomis ceremonijomis 

reprezentuojamos ji virto pasl÷pta, tačiau giliai ir plačiai įsišaknijusia galybe. Moderniuosius 

laikus knygos „Disciplinuoti ir bausti. Kal÷jimo gimimas“ autorius linkęs sieti su 

disciplinarinio diskurso gimimu. Ankstesnieji amžiai sietini su juridiniu galios diskursu. 

Remiantis Micheliu Foucault, valdžia suvoktina kaip strategija: jos manevrai, metodai, 

veiksmai, technikos veda į vieną tikslą – j÷gos santykių visumą. Valdžia pasitraukia į nuošalę, 

į pirmą steb÷jimo tašką atvesdama individą. Tokioje koncepcijoje valdžia yra visur, 

persmelkia visą visuomen÷s struktūrą. V.Gumauskait÷s nuomone, „Valdžią Foucault 

konceptualizuoja ne kaip tam tikrą instituciją, bet kaip sud÷tingą strateginę situaciją“, kaip 

„j ÷gos santykių visumą“, tuo pat metu intencionalią, tačiau besubjektinę“ 20.  

Kita vertus, Foucault nelinksta moderniųjų galios institucijų laikyti vieningu, 

homogenišku projektu. Kaip teigia B.Smart, vieningo racionalizacijos proceso n÷ra, yra tik 

esminių laukų, kuriuose racionalizacijos formos yra manifestuojamos, rinkinys 21. Foucault 

domina socialiniai procesai, per kuriuos racionalumas yra konstruojamas ir pajungiamas 

žmon÷ms, „siekiant padaryti jį objektu, įmanomu žinojimo formoms“22.  

Anot V.Gumauskait÷s, „Pagal Foucault koncepciją n÷ra gryno žinojimo – žinojimas 

visada kuriamas valdžios santykių pagrindu, kita vertus, n÷ra „grynos“, t.y. grynai negatyvios, 

grynai represyvios valdžios – jos mechanizmai ir pozityvūs, ir produktyvūs – būtent jie kuria 

                                                 
19 Foucault, M. Disciplinuoti ir bausti. Kal÷jimo gimimas. Vilnius, 1998. P. 184 
20 Gumauskait÷, V. Michelio Foucault valdžios koncepcijos metmenys. Filosofija, sociologija. Nr.2. 2002. P.36 
21 Smart, B. Michel Foucault. Routledge, 2002. P.10 
22 Ten pat. 
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vienokią ar kitokią realybę, vienokį ar kitokį žinojimo tipą“23. Veikale „Daiktų tvarka“ 

žymusis prancūzų filosofas atsigręžia į pamatinius filosfinius klausimus ir svarsto žinojimo 

koncepciją apskritai. Ženklas – daugyb÷s diskursų atspindys. Numatymas, sp÷jimas n÷ra 

priešingas žinojimui, tai dalis ištiso išmanymo „korpuso“. Žinoti, visų pirma, reiškia 

interpretuoti24, tod÷l filosofui rūpi ir kokiu būdu daiktai tampa atviri žinojimo formoms, 

įmanomi ištirti, interpretuoti.  

Viename iš interviu Foucault užsimena, kad ir pats rašymas yra neatsiejamas nuo 

atspindžio galios: „Vos prad÷jęs rašyti, net prisistatydamas tikruoju vardu, kūr÷jas iškart 

tampa kitu, tarsi nutola nuo tikrojo savęs – rašytojo – kurdamas naują, darbe gimstančią ir 

besiformuojančią tapatybę25. Jau pati kalba limituoja autentišką subjekto formavimąsi. Eyal 

Chowerso nuomone, Foucault koncepcijoje n÷ra „savojo aš“, yra tik daugyb÷ „aš“, 

paverčiančių subjektą savotiška „visiškai nuo diskursų priklausoma konstrukcija“26. Būtent 

tod÷l galia yra imanentin÷ – neišvengiama, visur prasiskverbianti, fliuktuojanti, bet visuomet 

ir visur esanti. Galios santykiai tvirtai įsipynę žmonių santykiuose, ne iškilę virš jų. N÷ra 

vienos aiškiai apibr÷žtos ir virš visų kitų veikiančios galios – tik daugyb÷ galios apraiškų, 

susipynusių ir veikiančių kasdienyb÷je – šeimos, seksualumo, ugdymo ir kt. diskursuose. 

„Galia yra visur ne tod÷l, kad ji viską apima, bet tod÷l, kad ji kyla iš visur27“, - apibendrina J. 

Rajchman. 

Nors Michelį Foucault labiau domino ne socialin÷ praktika, o teorin÷, filosofin÷ galios 

skleidimosi analiz÷, visur įsitvitinęs ir socialinius santykius nulemiantis galios fenomenas 

formuoja virtualias bendruomenes, yra pastebimas masin÷se informavimo priemon÷se, jo 

apraiškų galima matyti mados, įvaizdžio formavimo strategijose. Daugyb÷s diskursų sankaupa 

lemia atitinkamą žinojimą, daugiau ar mažiau s÷kmingai, tačiau visuomet naudojamą ir 

tęsiamą visuomen÷s – socialinio žaidimo dalyvių.  

 

2. P.Bourdieu simbolinio kapitalo teorija  

Galios koncepcija bei jos reiškimosi būdai domino ir prancūzų sociologą, vieną iš 

žymiausių socialin÷s filosofijos atstovų Pierrą Bourdieu. Nors abu mąstytojai analizavo galios 

fenomeną ir jos funkcionavimo mechanizmus, Bourdieu sp÷jo, kad Foucault aplenk÷ socialinę 

praktiką matydamas aiškių neatitikimų, login÷s derm÷s trūkumo tarp socialin÷s aplinkos ir iš 

                                                 
23 Gumauskait÷, V. Michelio Foucault valdžios koncepcijos metmenys. Filosofija, sociologija. Nr.2. 2002. P.37 
24 Foucault, M. The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. Routledge, 2002. P. 36 
25 Pagal internetinį šaltinį: http://www.michel-foucault.com/quote/2005q.html 
26 Chowers, E. The Modern Self in the Labyrinth: Politics and the Entrapment Imaginations. Foucault Studies. 
Nr.5. 2008. P. 151  
27 Rajchman, J. Michel Foucault. The Freedom of Philosophy. New York, 1985. P. 63 
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jos kilusių diskursų28. Taigi Bourdieu rūp÷jo pasteb÷ti ir išanalizuoti šiuos neatitikimus, 

grindžiant juos savąja simbolinio kapitalo teorija. Vis d÷lto abiejų prancūzų intelektualų 

d÷mesį trauk÷ manipuliacijos technika, kuria siekiama pridengti galios santykius, taip juos 

paslepiant ir suteikiant galimybę žymiai lengviau pl÷stis.  

Simbolinis kapitalas – tai bet kokio pobūdžio nuosavyb÷ (fizin÷, ekonomin÷, kultūrin÷ ar 

socialin÷), socialinių agentų įprasminama ir reprezentuojama kategorizuotu suvokimu, 

suteikiančiu jam vertyb÷s privilegiją29. Socialinių agentų veiksmus nulemia habitus. Tai tam 

tikras unifikuojantis žinojimas, organizuojantis veik÷jų, t.y. visuomen÷s, pažiūras, vertybines 

nuostatas, padedantis geriau orientuotis socialin÷je erdv÷je ir skatinančias atitinkamus 

veiksmus. Socialinę tikrovę P.Bourdieu suvokia remdamasis lauko koncepcija. Socialin÷s 

erdv÷s sudedamosios dalys – socialiniai laukai – politikos, ekonomikos, religijos, kultūros, 

švietimo ir pan. – gali būti suvokiami ir kaip socialiniai institutai30. Vienu metu socialin÷s 

tikrov÷s dalyviai užima įvairias pozicijas skirtinguose socialiniuose laukuose.  

Anot P.Bourdieu, kapitalas gali pasireikšti trimis pavidalais – ekonominiu, kultūriniu ir 

socialiniu. Ekonominis kapitalas, kurį filosofas laiko pagrindu vystytis kitiems dviems, – 

sietinas su pinigais ir nuosavyb÷s teis÷mis. Kultūrinis kapitalas daugeliu atveju gali būti 

paverčiamas ekonominiu, pasinaudojant bendruomeniniais ryšiais. Trečioji – socialin÷ – 

kapitalo forma veikia kaip esamų ir potencialių išteklių sankaupa, susieta su patvariu 

tarpasmeninių ryšių tinklu (priklausymu vienokiai ar kitokiai grupei), bendru žinojimu, 

suteikančių tam tikrą kvalifikaciją, lemiančių rekomendacijas ir pan.31 Taigi simbolinį kapitalą 

Bourdieu visų pirma nurodo kaip galią, kuri priklauso nuo informacijos išplitimo, 

pasiskirstymo.  

Kaip ir M.Foucault, P.Bourdieu galią apibr÷žia kaip nematomą, tačiau įteisintą ir 

visuotinai pripažįstamą. Jos efektyvumą lemia skirtingos pripažinimo ir tik÷jimo formos, 

leidžiančios manyti, kad, praktikuodamas simbolin÷s galios principus, jis kartu yra veikiamas 

simbolin÷s galios32. Prancūzų sociologas socialinę erdvę konstruoja kaip kovos, nuolatinio 

j÷gų pasikeitimo laukų visumą. Laukai yra kovos vieta, kurioje varžomasi d÷l laim÷jimo, 

įvairių privilegijų (pavyzdžiui, siekiant pagerinti ekonominį kapitalą, įsitvirtinti tam tikroje 

grup÷je)33. Tod÷l reikalingi įgaliotieji, t.y. s÷kmingiausiai veikiantys, individai, 

                                                 
28 Jakonyt÷, L. Literatūros tyrimų metodologija. Pierre Bourdieu literatūros sociologija. Literatūra. Nr.47 (1), 
2005. P. 4 
29 Bourdieu, P. Practical Reason. On the Theory of Action. Standford, 1998. P. 47 
30 Šaltinis internete: http://www.sociumas.lt/Lit/Nr8/bourdieu.asp 
31 Bourdieu, P. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, 1986. P. 241 
32 Stankevičien÷, E. Tautin÷ mažuma lauko perspektyvoje: Pierre Bourdieu ir Rogerio Brubakerio id÷jų sandūra. 
Sociologija. Mintis ir veiksmas. Nr. 1. 2004. P. 119 
33 Jakonyt÷, L. Literatūros tyrimų metodologija. Pierre Bourdieu literatūros sociologija. Literatūra. Nr.47 (1), 
2005. P. 5 
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funkcionuojantys kaip tiesos įrodymas, valdžios pagrind÷jai. Kadangi galia yra kuriama, 

„privilegijuotieji“ asmenys yra neakivaizdžiai atsakingi už efektyvų galios skleidimą ir 

reprezentavimą. Tokių veik÷jų veiksmus nulemia jų habitus, tinkamas, tobulas tam tikrai 

situacijai žinojimas, geb÷jimai, suteikiantys asmeniui dominavimo galimybę. 

P.Bourdieu, kaip ir M.Foucault galima laikyti pliuralistu. N÷ra vienos vienijančios 

valdžios formos, bet yra daugyb÷ jos įgaliotinių – individų, grupių ir institucijų, veikiančių 

pagal jos principus. Abiejų mąstytojų nuomone, valdžios formos įgauna galią būtent d÷l 

diferenciacijos, efektyvaus j÷gų tinklo išsipl÷timo. Bourdieu didelę reikšmę priskiria 

simbolin÷ms fizin÷s prievartos institucijoms – armijai ir policijai. Šios struktūros, anot 

žymiojo sociologo, taip efektyviai reprezentuoja galią d÷l to, kad yra aiškiai atskirtos nuo 

visuomen÷s ir vos pasirodžiusios yra be vargo identifikuojamos34. Taip pat ir juridinis galios 

institutas formavosi organizacijos ir hierarchijos principu. Kaip teig÷ Bourdieu, patys 

brutaliausi j÷gos santykiai visų pirma yra simboliniai santykiai35. 

Vienas iš svarbiausių valdžios tikslų – unifikuoti, taip siekiant tvarkos, lengvesnio 

valdymo ir efektyvaus funkcionavimo. Ryšk÷ja tam tikras prieštaravimas, nes, kaip rašo 

Bourdieu, sulaukti s÷km÷s, naudingai veikti socialin÷je erdv÷je, reiškia išsiskirti, būti tuo, 

kuris „yra įgalus sukurti skirtumą“36. Tai rodo, kad socialinį lauką formuoja ne 

homogeniškumo, bet būtent diferenciacijos principas, universalizmas. Štai d÷l ko, simbolinio 

kapitalo teorijos kūr÷jo nuomone, vyksta visuotinis, socialinis, kultūrinis, ekonominis 

progresas. 

Vis d÷lto individualumui skleistis būtina atsvara, priešingas polius – bendruomen÷s, 

sukuriančios sąlygas autonomijai, atsiskyrimui ir naujų socialinių darinių kūrimuisi. Socialin÷ 

realyb÷ funkcionuoja tiek, kiek ją pavyksta organizuoti kolektyvams. Taigi individai linkę 

burtis į komunas, visų pirma, psichologinio ar net fizinio saugumo (pvz., mafijos grupuot÷s ir 

kt.) tikslais. Tapačios id÷jos, vertyb÷s, tas pats suvokimas apie atitinkamus procesus kuria 

bendrumo jausmą ir savo ruožtu skatina jų puosel÷jimą. 

 Socialiniai saitai kuria bendrumo, saugumo, priklausymo jausmus. „D÷l daugyb÷s 

priežasčių gyvenimas bendruomen÷je visuomet yra lengvesnis37“, – teigia R.Putnamas, 

analizuodamas socialinio kapitalo silpn÷jimo priežastis ir pasekmes Jungtin÷se Amerikos 

Valstijose. Socialinį kapitalą politologas sieja su savanorišku dalyvavimu įvairių klubų, 

organizacijų veikloje, kuris nuo paskutinio pra÷jusio amžiaus dešimtmečio tapo vis retesnis. 

                                                 
34 Bourdieu, P. Practical reason. On the Theory of Action. Standford, 1998. P. 42 
35 Ten pat. P. 53 
36 Bourdieu, P. Practical reason. On the Theory of Action. Standford, 1998. P. 9 
37 Putnam, R. Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital. Journal of Democracy. Nr.6(1). P. 65-78 
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Putnamas siekia įrodyti, kad būtent bendruomen÷s skatina ekonominę pažangą, populiacijos 

augimą ir net turi įtakos gyventojų psichologinei sveikatai.  

Individualizmo epochos kontekstas išk÷l÷ vienišą, nors išskirtinį individo tipą. Finansin÷ 

ir psichologin÷ nepriklausomyb÷ – naujųjų laikų asmenyb÷s vertyb÷s. Anot G.Esping-

Andersen, šių dienų visuomen÷ individualizuota, mobilizuota, įsitempusi – priversta nuolat 

prisitaikyti, adaptuotis. Kasdienyb÷, formuojama ekonominių d÷snių, individą pripratino prie 

iššūkių, rizikos, kurią įveikti tenka tik jam vienam38. Vis d÷lto poreikis juntis į grupeles, 

vienišumo jausmo kompensavimo būtinyb÷ privert÷ ieškoti naujų būdų socialiniams 

poreikiams patenkinti. Komunikacija keliasi į virtualią erdvę. Bendravimą šeimoje keičia 

bendravimas virtualiose bendruomen÷se, susitikimus su draugais įtemptoje dienotvark÷je 

kompensuoja keitimasis nuotraukomis, filmuotais vaizdeliais, popierines atvirutes – 

interaktyvūs, garsu apipavidalinti sveikinimai. Naujas žaidimas – identiteto formavimas, 

individualus asmenyb÷s projektavimas, – simuliuojant, koreguojant asmeninius bruožus ar net 

konstruojant visiškai naują asmenį interneto bendruomen÷se plinta žaibiškai. Taigi Pierro 

Bourdieu simbolinio kapitalo teorijos apraiškos puikiai skleidžiasi ir populiariausiose 

virtualiose jaunimo bendravimo svetain÷se – „My Space“, „Youtube“, „Facebook“ bei 

daugelyje kitų.  

 

 

3. Radikalioji galios koncepcija 

Anot Ericho Frommo, „civilizacija prasid÷jo tuomet, kai žmonija išmoko aktyviai 

valdyti gamtą. Mat iki industrinio amžiaus šis valdymas buvo ribotas“39. Idealistin÷s naujos 

visuomen÷s ir naujo žmogaus id÷jos užvald÷ kasdienybę. Turtas ir komfortas, bado gr÷sm÷s 

nebuvimas, manyta, dovanos visuomenei ilgai siektą laim÷s pojūtį. „Naujasis Žemiškasis 

Pažangos Miestas tur÷jo pakeisti Dievo Miestą“40. Tačiau didžiosios viltys žlugo, paaišk÷jo, 

kad malonumas negali būti patenkinantis atsakymas į žmogaus egzistencijos problemą. 

Didžiausias ir žiauriausias priešas – paties žmogaus sąmon÷? Situacionistas Guy 

Debordas linkęs kaltinti sistemą. Anot jo, „objektyvi tikrov÷ pasirodo esanti dvilyp÷41“ – 

išgyvenama tikrov÷ tuo pačiu metu užvaldoma stebint sukurtą, sistemos primestą realybę, 

kurią filosofas vadina spektakliu. Tačiau spektaklio tikrov÷ – jau ne poetiška, emocinga 

fantazijos erdv÷, tai stingdanti, realybę „apverčianti“, į apgaulingą sapną panardinanti 

                                                 
38 Esping-Andersen,G. Welfare States in Transition: National Adaptations in Global ecnomies. London, 1996. P. 
48 
39 Fromm, E. Tur÷ti ar būti? Kaunas, 2005. P. 9 
40 Ten pat. P.10 
41 Debord, D. Spektaklio visuomen÷. Kaunas, 2003. P. 42 
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kasdienyb÷, kurios herojus – sistemai paklūstantis ir pagal jos taisykles inertiškai veikiantis 

žmogus. Taigi Guy Debordo galios koncepcija visų pirma susijusi su bukinimo, 

hipnotizavimo, sąmon÷s pavergimo technikomis. Kaip teigia G.Mažeikis, jau Frankfurto 

socialin÷s kritikos mokykla, kaip ir situacionistai, pasteb÷jo, kad XX a. prievartos forma – jau 

nebe atvira diktatūra, o anonimin÷s galios institucijos, besirenkančios įtaigumą vietoje 

didaktinio tono, reprezentacijų kontrolę ir normatyvines elgesio kūrimo schemas42.  

„Spektaklis – socialinis reginių skleidžiamas ryšys tarp asmenų43“, – teigia G.Debordas. 

Naujųjų valdžios formų realizacijos pas÷km÷s situacionistų lyderio akimis – įsivyravęs ir visa 

apimantis vartotojiškas mąstymas, socialinis susvetim÷jimas, cinizmas. Jeigu daugeliui kitų 

mąstytojų išeitis – pasipriešinimas, pesimizmu persmelkta Debordo teorija teigia, kad 

tokiomis sąlygomis net maištas, revoliucija nebegalima, nes pati tampa spektakliu, išsigimsta 

– „Populiarumas ir pataikavimas visuotiniams norams sukilimą paverčia dar vienu teatru“44.  

Tai, kas dabar vienija visuomenę – prek÷ – naujoji kokybin÷ kategorija, užkariavusi ne 

tik visuomeninį, bet ir privatųjį gyvenimą. Debordui rūpi ne tiek materialioji jos išraiška, o ja 

reprezentuojamos vertyb÷s. Tod÷l filosofas teigia, kas geriausiai perkamos iliuzijos. Šių dienų 

medijos siūlo gyvenimo būdo, kasdienių įpročių modelius, kuria gaires, kaip verta organizuoti 

laisvalaikį ir apskritai dera gyventi, tikintis laim÷s, meil÷s, gyvenimo pilnatv÷s. To pasiekti, 

reiškia, nusipirkti vienokį ar kitokį įvaizdį, implikuojamą prek÷s ar paslaugos, t.y. iliuziją. 

Taigi valdžią situacionistų lyderis atiduoda tam, kas skatina jud÷ti vartotojiškumą 

reguliuojančius mechanizmus – kapitalistinei ekonomikai, išk÷lusiai prekinį fetišizmą.  

Kaip ir Michelis Foucault, Guy Debordas valdžios instituciją suvokia ne kaip statišką 

struktūrą, bet kaip nematomą, visur įsiskverbiančią, mutuojančią, prisitaikančią, bet savo 

sąlygas diktuojančią strategiją. N÷ra vieno, yra daugyb÷ centrų, leidžiančių jų galiai pasireikšti 

įvairiausiomis sąlygomis, skirtingais pavidalais. Tačiau jiems s÷kmingai veikti neapsieinama 

be atstovų, išraiškingai manifestuojančių sistemą, jos įkūnytojų. Debordas jais laiko įžymybes. 

Tačiau jei P.Bourdieu, ir M.Foucault įgaliotieji atstovai iškyla virš masių tod÷l, kad turi 

geriausius geb÷jimus ir žinias dirbti nustatytos sitemos principu ir suvokia ją 

reprezentuojantys, tai Guy Debordo įžymyb÷s statusas randasi ne kaip privilegija, o kaip 

neišvengiamyb÷ – „tariamo išgyvenimo specializacija“45. 

Vis d÷lto jei G.Debordas, teigdamas, kad būtis yra dvilyp÷, dar palieka vietos 

objektyvumui, atsitraukimui į nuošalę, blaiviam pad÷ties steb÷jimui, tai Jeanas Baudrillardas 

apskritai suabejoja tikrov÷s ir iliuzijos ribomis. Žymiojo kultūros tyrin÷tojo akimis, tikrov÷ 

                                                 
42 Debord, D. Spektaklio visuomen÷. Kaunas, 2003. P. 10 
43 Ten pat.  P. 41 
44 Ten pat.  P. 21 
45 Ten pat.  P. 71 
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nunykusi, vietoje jos visuomeninį gyvenimą užvaldžiusi hyperrelyb÷, kuriama simuliacijų 

pagrindu. „Tikrov÷ gaminama – ir gali būti begalę kartų atgaminta – iš miniatiūrinių ląstelių, 

iš matricų ir atminties bankų, iš valdymo modelių“46, – rašo studijos „Simuliakrai ir 

simuliacija“ autorius.  

Hipererdv÷je vystosi naujojo tipo socialumas, konstruojamas pasitelkiant bendravimo, 

elgsenos, vertybių modelius. Galios skleidimo, t.y. tikrov÷s konstravimo funkciją 

Baudrillardas „atiduoda“ medijoms, atliekančioms ideologijų efektyvinimo darbą, 

visapusiškai veikiant jusles. Ne tikros emocijos, patirtis, o „simuliakrai eina pirma“. Savo 

teorijoje J.Baudrillardas apskritai panaikina tikrov÷s ir iliuzijos perskyrą, socialinę realybę 

suvokdamas kaip pasikartojantį, orbita skriejantį įvaizdžių, įvykių ir kt. simuliavimą, 

simuliuojamų skirtumų generavimą47.  

D÷l pad÷ties nesuvokimo, paklusnumo renkantis primestus elgsenos modelius 

racionalumas dabar priklauso nebe žmogui, o objektams. Vis d÷lto, anot Williamo Pavletto, 

sistema konstruoja galią per individus ir tik jų d÷ka gali skleistis, paties individo sąvoka 

įgauna reikšmę tik sistemos realizacijoje. Taigi nors Baudrillardo teorijoje galia individui 

nebepriklauso, vis d÷lto tik jis galiai suteikia gyvyb÷s48.  

Tobulu hipertikrov÷s modeliu, visų laipsnių simuliakrų sankaupa Baudrillardas laiko 

Disneilendą, kuriame klesti amerikietiško gyvenimo būdo šlovinimas, „idealios“ realyb÷s 

manifestacija. Tačiau iš esm÷s jo funkcija įrodyti kad už simuliuojamos tikrov÷s niekas 

nebesislepia, tai n÷ra reprezentacija, veikiau būdas išgelb÷ti tikrovę, kurios realumas – 

tariamas, nusl÷pti, kad „pati „realioji“ šalis, visa Amerika, yra Disneilendas“49. Šio modelio 

apraiškų galima rasti ir naujosiose virtualiose bendravimo svetain÷se, pavyzdžiui, 

„Facebook“. Jo id÷ja – tobula bendruomen÷, kurioje „po vienu stogu“ puikiai telpa visų rasių, 

įvairiausių tautybių, skirtingų religijų ir pažiūrų žmon÷s. Pasikeitimas lakoniškomis fraz÷mis, 

galimyb÷ skelbti naujienas apie kiekvieną savo veiksmą ar būseną kuria įspūdį, kad tokiu 

būdu įmanoma pakeisti trūkstamą „akis į akį“ bendravimą. Draugyst÷, autentiškumas ir 

nuolatinio dalyvavimo bendruomen÷s veik÷jų gyvenime iliuzija – s÷km÷s koziriai, pavertę 

„Facebook“ viena sparčiausiai besivystančių ir gausiausiai lankomų interneto svetainių. 

Autentiškumas čia – sąmoningai konstruojamas projektas, o gyvą bendravimą keičia jo 

simuliavimas kompiuterio ekrane. „Mes esame ne tokie, kokie esame, o kokius save 

                                                 
46 Baudrillard, J. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius, 2002. P. 8 
47 Ten pat.  P. 9 
48 Pawlett, W. Against Banality – The Object System, the Sign and the Consumption System. International 
Journal of Baudrillard Studies. Nr. 5(1). 
49 Baudrillard, J. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius, 2002. P. 20 
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padarome50“, - konstatuoja kultūros kritikas Anthony Giddensas. Mintis, kad žmogų galima 

taisyti, buvo susieta su id÷ja, kad įmanoma radikaliai keisti ir patį socialinį gyvenimą51, tod÷l 

asmeninę s÷kmę lemia tai, kaip „teisingai“, gabiai pagal įsivyravusius sistemos sukurtus 

standartus individui pavyksta save pristatyti visuomenei. Taigi bendravimui būdingas 

spontaniškumas čia simuliuojamas, nes visuomet paklūsta kontrolei ir būtinybei elgtis pagal 

tinkamiausią planą.  

Masin÷s kultūros kritikai M. Horkhaimeris ir T.Adorno pažymi, kad šiuolaikin÷je 

situacijoje kiekvienas turi elgtis tarsi spontaniškai pagal iš anksto numatytą schemą – „Net 

pačios improvizacijos, efektai ir sąmojis yra kalkuliacijos rezultatai kaip ir jų karkasas“52. 

Knygos „Apšvietos dialektika“ autorių nuomone, planingumas ir atsitiktinumas tampa 

identiškais. Kaip ir spontaniškumas, atsitiktinumas planuojamas. Klaidingai tikima, kad 

tokiomis sąlygomis dar lieka vietos tiesioginiams, spontaniškiems tarpusavio santykiams. 

Tačiau esm÷ ta, kad viskas paženklinta vienodumo ženklu, nes socialin÷ tikrov÷ veikiama ir 

formuojama ekonomikos mechanizmų. Mąstytojai pastebi, kad komercijos d÷sniams ima 

paklusti net aukštasis menas.  

Svarbiausia meno, kaip ir apskritai visų kultūros produktų funkcija šiuolaikin÷je 

visuomen÷je – suteikti žmogui poilsį nepretenduojant į didesnio kultūrinio išprusimo 

reikalaujantį turinį. Pastebima, kad kultūra imama suvoti kaip visų pirma pramogų, malonumų 

teik÷ja, atspindinti vartotojiškos sąmon÷s įsivyravimą. Vartotojus kultūros industrija pajungia 

juos linksmindama. Anot V.Rubavičiaus, kaip tik šio tipo industrija užtikrina suprekinimo 

įvairovę, jos s÷kmingą realizaciją, o sykiu teikia galimybę ideologiškai nusl÷pti (laisvas 

pasirinkimas, laisvoji rinka) poreikių gamybos procesus53. Kita vertus, anot Horkhaimerio ir 

Adorno, v÷lyvojo kapitalizmo kontekste net pasilinksminimas tampa darbo tęsiniu, tod÷l 

anksčiau ar v÷liau neišvengiamai virsta nuoboduliu54. Malonumo vietą keičia beatodairiškas 

žinių kaupimas ir absorbavimas, o vieninteliu išmanymo, erudicijos įrodymu tampa prestižas. 

Valdžia, koncentruota ekonomiškai stipriausiųjų rankose, skleidžiama visuomen÷s 

informavimo priemon÷mis, be vargo prasismelkia ir į privatųjį asmens gyvenimą. Tokios 

galios tikslas – individulios samon÷s kontrol÷. Panašiai kaip Guy Debordas, Horkhaimeris ir 

Adorno maištą šiame kontekste suvokia kaip menką išeitį. Maištininkas naudingas sistemai, 

kuriai jis priešinasi – realiai pateisintas maištas virsta prekiniu ženklu to, kurio gamybai 

                                                 
50 Giddens, A. Modernyb÷ ir asmens tapatumas. Vilnius, 2000. P. 100 
51 Ten pat. P. 203 
52 Adorno, T., Horkheimer, M. Apšvietos dialektika. Vilnius, 2006. P. 165 
53 Rubavičius, V. Vartojimo ekonomika: kultūrin÷ poreikių gamyba. Problemos. 2003. P. 31 
54 Adorno, T., Horkheimer, M. Apšvietos dialektika. Vilnius, 2006. P. 180 
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pavyko pateikti naujų id÷jų55. Sąlyginis naujumas tampa vienu iš svarbiausių variklių, 

implikuojančių progresą, kurio slepiama esm÷ t÷ra seno pakartojimas.  

Jei Horkhaimeris ir Adorno visuomenę suvokia kaip ekonominių procesų auką, Ortega y 

Gassetas valdžią atiduoda būtent į masių rankas. Nors žmon÷s visuomet buvo linkę burtis į 

minias, tačiau tik XX amžiuje mas÷s tapo tokios matomos ir galingos. Kiekybin÷ minios 

sąvoka tapo kokybine. Žymusis ispanų filosofas pastebi, kad niekada iki šiol žmogaus 

ekonomin÷s gyvenimo sąlygos nebuvo sprendžiamos taip lengvai, be to, gyvenimo gerovę dar 

paskatino komfortas, visuotin÷ tvarka ir švara, tod÷l naująją žmogaus kasdienybę 

reglamentuojanti aplinka jam suteik÷ laisvo nuo apribojimų gyvenimo pojūtį56. Tačiau kaip 

svarsto Guy Debordas, nors ekonomikos kilimas išlaisvina visuomenes nuo natūralaus 

spaudimo, reikalavusio kovos už išgyvenimą, jis atima jų laisvę nuo išvaduotojo.57  

Naujoji mas÷, y Gasseto teorijoje, gyvenimą be apribojimų suvokia ne kaip privilegiją, 

bet kaip natūralią, jai savaime priklausančią duotybę, tod÷l drąsiai reikalauja vis daugiau ir 

daugiau. Tokios visuomen÷s atstovas nepripažįsta jokių kontrol÷s institucijų, jam 

nebeegzistuoja jokie autoritetai. Iš tiesų, galima pasteb÷ti, šių dienų visuomen÷je įsivyravusį 

pataikavimą masių žmogui: jis vertingas pats savaime, jam nekeliami jokie reikalavimai, 

būtent jis diktuoja sąlygas. Masinių informavimo priemonių tikslas – įtikti ir visais būdais 

išlaikyti nuobodulio ir tingulio apimto, persisotinusio minios atstovo d÷mesį. 

Kita vertus J.O. y Gassetas pabr÷žia, kad naujasis masių žmogus n÷ra kvailys. 

Priešingai, išmanymu ir gudrumu jis pranašesnis už savo pirmtakus, tačiau šie sugeb÷jimai 

jam neb÷ra naudingi58. Jis vadovaujasi rinkiniu bendrų tiesų, senomis id÷jomis, primestais 

prietarais, mąstymo schemomis. Kinta ir mas÷s žmogaus vertybin÷ sistema. Tai, kas anksčiau 

buvo norma, tampa nereikalingu apribojimu, tod÷l vertyb÷s arba transformuojamos, arba 

keičiamos naujomis. Tai, ko mas÷ labiausiai netoleruoja – nepaklūstantieji. „Masių visuomen÷ 

mirtinai nekenčia visko, kas už jos ribų“59. Kritikai vietos nebelieka.  

Naująją situaciją „Masių sukilimo“ autorius laiko pasitenkinimo savimi epocha. 

D÷mesys ir pripažinimas iškyla kaip svarbiausi laim÷s matai, vis d÷lto reikalingi tik tam, kad 

paglostytų savimeilę jau iš anksto save ant pjedestalo užk÷lusiam minios žmogui. Ekonomin÷s 

gerov÷s bei įvairiausių galimybių pertekęs pasaulis, anot y Gasseto, kuria deformuotas, 

ydingas gyvenimo formas ir išsigimusius žmonių tipus60. Masių visuomen÷, filosofo 

nuomone, „balansuojanti tarp dangaus ir žem÷s“: kadangi nebereikia kovoti už išgyvenimą, 

                                                 
55 Adorno, T., Horkheimer, M. Apšvietos dialektika. Vilnius, 2006. P. 173 
56 y Gassetas, J.O. Masių sukilimas. Vilnius, 1993. P. 66-67 
57 Debord, G. Spektaklio visuomen÷. Kaunas, 2003. P. 58 
58 y Gassetas, J.O. Masių sukilimas. Vilnius, 1993. P. 83 
59 Ten pat.  P. 90 
60 Ten pat.  P. 115 
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jos žmogus „žaidžia“ gyvenimą, pamažu degraduodamas, demoralizuojamas ir prarasdamas 

savo tikrąjį „aš“.  

Vis d÷lto išeitį J.O. y Gassetas mato inertiškumą priešindamas energijai, banalų 

gyvenimą – kilnaus gyvenimo siekiui. Nesitenkinančius esama pad÷timi, veržlius, ne 

sustingusius, bet nuolat kovojančius už savo id÷jas, vartotojiškumo principams 

nepasiduodančius individus mąstytojas laiko išrinktaisiais, jų išskirtinumą pabr÷ždamas savaip 

naudojama „kilmingųjų“ sąvoka. Kilmingojo gyvenimas, anot mąstytojo, – priešprieša 

inertiškai masių atstovo kasdienybei, opoziciškai tam, kuris vegetuoja savame uždarame rate, 

pasmerktas jud÷ti vietoje, kol kokia išorin÷ j÷ga jį išmuš iš tokios beviltiškos būsenos61.  

 

Visi poskyryje aptarti mąstytojai naująją galios koncepciją suvokia kaip negatyvią, 

niveliuojančią, bukinančią. Vis d÷lto, kaip pastebi min÷tųjų filosofų kritikai, jiems labiau rūpi 

ne tiek socialin÷, kiek ontologin÷ tikrov÷. Tokiu būdu nuošalyje paliekamas atskiras individas, 

jo asmenin÷ patirtis, jo sąmon÷je išgyventa tikrov÷. Naujosiomis medijomis skleidžiamos 

valdžios įtakos šių dienų visuomenei paneigti neįmanoma, tačiau vargu ir ar verta ją 

suabsoliutinti. Individas vis dar išlaiko galimybę pats formuoti savo identitetą ir vis dar turi 

didesnę ar mažesnę teisę pasirinkti. Prisnūdusią sąmonę prikelia asmeniniai patyrimai, skaudi 

patirtis, kuri skatina mąstyti ir iš naujo įvertinti savo būtį, priverčia suabejoti nejučia priimtais 

mąstymo modeliais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 y Gassetas, J.O. Masių sukilimas. Vilnius, 1993. P. 78 
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II BENDRUOMEN öS IR INDIVIDO SAMPRATA ŠIUOLAIKINIAME 

SOCIALINIAME DISKURSE 

 

1. Jungiamoji technologijų galia: virtualios bendruomen÷s 

Masin÷s komunikacijos priemon÷s tapo mūsų kasdienyb÷s epicentru. Baudrillardo 

nuomone, šių dienų visuomen÷ – simuliuoto pasaulio veik÷jai. Pasak Davido Bello, naujosios 

medijos ir komunikacin÷s technologijos atskiria visuomenę nuo realyb÷s, vietoj jos, kurdamos 

kitą – virtualiąją – tikrovę62. R.Bartkus teigia, kad komunikacija „transcenduoja fizinę erdvę ir 

suteikia laisv÷s asociacijų. Atstumo pajauta siūlo naują siurrealistinę sampratą, kur 

apgl÷biama ir viršijama realyb÷ – subjektyvi patirtis įstringa tarp tiesos ir iliuzijos“63. 

Virtualiose terp÷se naršantys individai buriasi ir sudaro grupes, kurių vertumą vadintis 

bendruomen÷mis kai kurie mąstytojai laiko abejotinu. Vis d÷lto priešingoje barikadų pus÷je 

stovintys filosofai ir sociologai svarsto, kad kibererdv÷je besikuriančios bendruomen÷s – 

tiesiog dar viena, nors ir nauja, be abejo, neatspari technologinei pažangai, kintanti 

komunikacijos forma ir natūralių žmogaus saugumo, pripažinimo poreikių patenkinimo 

galimyb÷. 

Šių dienų filosofijos, sociologijos, psichologijos specialistai pažymi tam tikrą 

bendruomen÷s nuosmukį, vis d÷lto ji neabejotinai užima reikšmingą vietą individo gyvenime, 

nors ir n÷ra atspari socialiniams, ekonominiams pasikeitimams. Pasak Cooley, kiekvienam 

žmogui natūraliai būdingas polinkis šlietis prie bendruomen÷s64. Zigmuntas Baumanas teigia, 

kad jau pats žodis „bendruomen÷“ pasąmon÷je sukelia šiltus, malonius jausmus. Gera būti 

bendruomen÷je. Kompanija ar visuomen÷ gali būti blogos, netinkamos, tačiau niekada – 

bendruomen÷. Nors bendruomen÷s jausmas labiau primena utopinę iliuziją, rojų, ji visuomet 

buvo ir visuomet išliks.65 Tačiau koks bendruomen÷s statusas šiuolaikiniame kontekste? 

Baumanas svarsto, kad bendruomen÷ – prarasto rojaus svaja, kurią mes taip karštligiškai 

viliam÷s susigrąžinti66. Pasak žymiojo sociologo, bendruomen÷s nuosmukį šių dienų 

situacijoje nul÷m÷ poreikio „savęs išsaugojimui“ praradimas. Vienyb÷s nebereikia, nes 

nebetenka reikšm÷s ir žmogiškųjų santykių bendram tikslui išsaugojimas67. Be to, kiekvienas 

malonumas turi savo kainą. Saugus buvimas grup÷je reikalauja aukos – laisv÷s, autonomijos, 

                                                 
62 Bell, D. An Introduction to a Cyberspace. Routledge, 2003. P. 77 
63 Bartkus, R. Kompiuterijos filosofija. Mokomoji knyga. Kaunas, 2007. P. 17 
64 Fernback, J., Thompson, B. Virtual Communities: Abort, Retry, Failure? 1995. Šaltinis internete: 
http://www.well.com/user/hlr/texts/ VCcivil.html 
65 Bauman, Z. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Polity, 2001. P. 1-3 
66 Ten pat.. P. 4 
67 Ten pat. P. 48 
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saviraiškos poreikių slopinimo. „Prarasti bendruomenę, reiškia, prarasti saugumą, būti 

pripažintam bendruomen÷s, reiškia, susitaikyti su asmenin÷s laisv÷s trūkumu68.  

Vis d÷lto individualizmas, savirealizacijos imperatyvas šiuolaikin÷mis aplinkyb÷mis 

žvilgsnį nuo aplinkos perkelia prie savęs – asmeninių poreikių, norų puosel÷jimo, kita vertus, 

tokia s÷kmingo įsitvirtinimo toje pačioje šiuolaikin÷je technologijų apsuptoje bendruomen÷je 

sąlyga. Nors pastebima, kad šiuolaikiniame kontekste visuomeninis įsitraukimas 

koncentruojamas ties asmenybe ir individualistiniais siekiais, R. Sennettas teigia, kad viešoji, 

visuomenin÷ veikla visų pirma sietina su valia ir išmone, gudrybe, tuo tarpu privačioje erdv÷je 

puosel÷jami santykiai yra saugomi nuo apsimestinių jausmų. „Viešumas – žmonijos kūrinys, 

privatumas – jos būkl÷“69. Miestai, anksčiau buvę geografiniais kapitalo, valdžios, kultūros ir 

žinių (išmanymo) centrais, nebetenka savo galios. Verslo sand÷riai s÷kmingai vyksta 

internete, kultūrin÷s veiklos produktų, sukurtų profesionalų, knibžda virtuali erdv÷.  Vietoj 

klajojimo viešosiose miestų platumose, žmon÷s paniro į klajojimą virtualiose džiungl÷se. 

Pasak S. Turkle, „Mes kuriame technologijas ir technologijos kuria mus <...> tampame 

objektais, į kuriuos žiūrime, tačiau jie tampa tuo, kuo juos padarome“70. Taigi, naujosios 

komunikacin÷s technologijos ne tik transformuoja, bet ir atspindi kultūrinę realiosios 

kasdienyb÷s aplinką, kuri ir yra pirmosios vystymosi pamatas. Davido Spitz nuomone, 

pasisekimą pelniusios technologijos – galingos terp÷s, kurios atskleidžia komunikacijos formų 

ir metodų transformacijas, požiūrių, mąstymo pasiketimus71.  

Internetas ir virtualių bendruomenių tinklalapiai pirmąkart istorijoje suteik÷ galimybę 

žmon÷ms bendrauti nepaisant geografinių ar laiko kliūčių. Internetinio bendravimo formų 

įvairov÷ formuoja aktyvią, gebančią ir turinčią galimybę rinktis auditoriją. Komunikacijos 

internete būdai – patys įvairiausi: nuo pirmųjų interaktyviųjų IRC tipo pokalbių svetainių, 

kompiuterinių programų, kuriose bendravimas primena pokalbius telefonu („Skype“, „MSN“ 

ir kt.), elektroninio pašto jungiamų grupių („Google Groups“, „Yahoo Groups“), iki 

daugiafunkcių vadinamųjų „interneto platformų“ – virtualių bendruomenių, kuriose vartotojas 

gali reprezentuoti ar kurti savo tapatybę specialiuose profiliuose („Facebook“, „MySpace“, 

„Friendster“, „hi5“, „Netlog“, „Orkut“, „One.lt“, „Frype“). Verta pamin÷ti ir  ypatingų 

pom÷gių vartotojus vienijančias tinklines „virtualios realyb÷s sistemas“ (pvz., MUD, MOO ir 

pan.) bei specialius muzikos, vaizdo failų apsikeitimo internetines programas („Napster“, 

„Linkomanija“ ir pan.), kuriomis informacija dalijasi ir bendrauja milijonai žmonių. 
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Funkcionalumas – viena didžiausių šių dienų vertybių, kalbant apie technologijų progresą. 

Tod÷l galimyb÷ bendrauti realiuoju laiku įdiegta ir elektroninio pašto sistemose. 

Vienos bendruomen÷s internete atviros visų amžių žmon÷ms, kitos įveda tam tikrus 

apribojimus, kai kurios bendruomen÷s aiškiai segmentuotos, pavyzdžiui, vienija tik atitinkamo 

stiliaus muzikos m÷g÷jus, vienos ar kitos srities mokslininkus, atitinkamos kalbos ar ras÷s 

atstovus ir pan. Milžiniškas virtualaus bendravimo sistemų, suteikiančių galimybę nemokamai 

bendrauti realiuoju laiku, populiarumas rodo, kad, viena vertus, ekonomikos ir neretai kultūros 

sritys tapo nebeatsiejamos nuo interneto, kita vertus, bendrumo, saugumo trūkumas vis d÷lto 

verčia ieškoti galimybių grįžti atgal į saugią ir šiltą bendruomenę, nors ir virtualioje erdv÷je. 

Kibererdv÷ laikoma visų problemų realioje erdv÷je, kurią įžengdamas per technologinį 

slenkstį asmuo palieka už nugaros, išeitimi. Tuo pat metu tai ir „amerikietiškos svajon÷s“ 

išsipildymas, kur individas ir jo laisv÷ stovi aukščiau visko“72.  

Gilus įsitraukimas ir didel÷s pastangos dalyvaujant virtualių bendruomenių tinklapiuose, 

jungiančiose didžiulį skaičių žmonių  iš viso pasaulio, – komunikacijos amžiaus ypatyb÷. 

Anot R. Bartkaus, atsižvelgiant į poveikį žmon÷ms, virtualią terpę jau savaime galima laikyti 

interaktyvia, t.y. skatinančia pereiti į dialogą73. Bendravimas virtualioje erdv÷je ne tik 

prikausto d÷mesį, bet ir verčia būdų jam nuolat išlaikyti, tod÷l tai ir nuolatinis individo 

virsmas, transformacija, prisitaikant prie nepaprastai sparčiai besikeičiančių aplinkybių. 

„Kompiuteris sukuria sąlygas ekstraversijai, kuri tuo pat metu reikalauja ir ypatingo 

suikaupimo, susitelkimo“74, - knygoje „Virtualioji dimensija“ rašo J.Beckmanas. Laisvas, 

neapribotas žinių srautas verčia reaguoti greitai ir naikina nusistov÷jusius informacijos 

pasikeitimo metodus, kurdamas „daugiakryptį, daugiakanalį informacijos jud÷jimo pobūdį“75. 

Komunikacin÷s technologijos atliko didelį vaidmenį simboliniame „namų“ konstravimo 

procese, kartu suteikdamos galimybę „namiškiams“ keliauti „bet kur kitur ir įsivaizduoti save 

didesn÷s virtualios kultūrin÷s bendruomen÷s dalimi nacionaliniu ir transnacionaliniu mastu76, 

- rašo B.Michael. Kita vertus, virtualių bendruomenių tinklapiai n÷ra terp÷, į kurią patenkama 

ramiai, tai n÷ra ir ta vieta, kur mokomasi gyventi, pasak J. Beckman, „kibererdv÷ kviečia 

užkariauti“77. Komunikacija virtualiose bendruomen÷se balansuoja tarp dviejų priešingų polių 

– saugumo, socialinio pripažinimo poreikio patenkinimo ir būtinyb÷s varžytis, būti geresniam, 

įdomesniam nei kiti. Kita vertus, sunku būtų nesutikti, kad tie patys bruožai būdingi ir 
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bendravimui realioje erdv÷je. Svarbiausi bendruomenes jungiantys saitai – trapusavio sąveika, 

bendra vertybių ir simbolin÷ sistemos78.  

Ko trūksta kibertikrov÷s sujungtiems ryšiams – tai juntamos emocijos, veido išraiška, 

gestai, kuriuos renkant tekstą kompiuteriu keičia visuotinai paplitę ir atpažįstami grafiniai 

simboliai – šypsen÷l÷s, mirktel÷jimai, net apkabinimai ir pan. Socialin÷ tikrov÷ internete, t.y. 

ją kuriančios virtualios bendruomen÷s siejamos įpročio –  tai ir lingvistiniai, ir technologiniai 

(spausdinimo, išmanymo) įgūdžiai79. Tikroji už ženklų besislepianti emocija negali būti 

pasteb÷ta, bet panor÷jus visuomet gali būti išreikšta. Tai, kas skiria bendravimo internete būdą 

nuo bendravimo akis į akį, - intensyvi kontrol÷ ir d÷mesingumas. Kolektyvin÷ mintis ir 

kolektyvin÷s žinios tokios automatizuotas, kad mes tapome nuolat jų kontroliuojami, tokiu 

būdu po truputį prarasdami savo autentiškumą, laisvę ir tvarką80.  

Vis d÷lto virtualios bendruomen÷s visų pirma traukia malonaus, neįpareigojamo 

bendravimo iliuzija. Be to, atveria saviraiškos galimybę. Internetas panaikino kultūrines ribas 

tarp „m÷g÷jo“ bei „profesionalo“ ir komplikavo gamintojo bei vartotojo kategorijas81. Naujųjų 

technologijų d÷ka m÷g÷jams pasiekiamos profesionalams skirtos priemon÷s, leidžiančios 

keliauti per kibererdvę, pagrįstai tikintis viso pasaulio auditorijos d÷mesio. Jamesas Lullas 

rašo, kad „greitis stimuliuoja išraiškos malonumą. Kai internautas persikelia į greitaveikių 

sistemų erdvę, jis savo ruožtu reikalauja sparčios jų reakcijos ir daugiau erdv÷s  kūrybin÷ms 

fantazijoms bei saviraiškai realizuoti82.  Virtuali tikrov÷ įtraukia. Jaudina pati mintis, kad net 

neprofesionalo fotografija, straipsnis ar pan. bus pasiekiamas globaliu mastu, 

nesuskaičiuojamiems kiekiams žmonių. Šis pasaulin÷s auditorijos įsivaizdavimas, talpinant 

savo id÷ją internetin÷je erdv÷je, pasak J.Lull, šiuolaikinei visuomenei tapo vienu iš 

pagrindinių malonumo teik÷jų83.   

Neigdami realyb÷s aplinkybes individai gauna galimybę laisvai kūrybai, laisvai 

saviraiškai ir laisvam klajojimui, nepaisant realioje erdv÷je stabdančių apribojimų. Kurti 

pasaulį, reiškia kurti jį be problemų, be dvasinių krizių ir praradimų. Viena iš virtualių 

bendruomenių, „MySpace“, kurios kiekvienas vartotojas turi asmeninį profilį, siūlo galimybę 

ne tik pateikti asmeninius duomenis, bet ir patalpinti savo kūrybą, pavyzdžiui, muzikinius 

kūrinius. Be to, „MySpace“ galima formuoti ir asmeninio puslapio dizainą, atspindintį jo 

tur÷tojo asmenybę. Energija, nukreipta į asmenyb÷s projekto kūrimą, apipavidalinimą tampa 
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galimybe ištrūkti iš išorinio pasaulio, realizuoti kūrybines fantazijas be įtampos būti 

pasmerktam ar negailestingai nustumtam konkurencin÷je kovoje.  

Dar vienas reikšmingas virtualios komunikacijos teikiamas malonumas, pasak J. Donath, 

– nesibaigiantis naujumas – naujos pažintys su galybe žmonių, nesuskaičiuojami kiekiai 

naujos informacijos ir jaudinantis pojūtis, kad kažkas tavimi domisi, komentuoja tavo mintis, 

diskutuoja kartu, laukia atsakymo84. Virtualių bendruomenių tinklalapiai jungia skirtingiausius 

žmones, kurie realyb÷je, greičiausiai niekada nesusitiktų. Tačiau svarbus socialinių tinklalapių 

pranašumas – jų geb÷jimas sukurti pasitik÷jimo, kalbant apie silpnus tarpusavio ryšius (weak 

ties), įspūdį85.  

Kita vertus, virtualioje erdv÷je atrandami ne tik nauji, bet ir puosel÷jami senesni, 

prasid÷ję realioje situacijoje santykiai. Pažintys, užmegztos išvykose, darbo komandiruot÷se, 

studijų užsienyje metu ir pan. turi galimybę toliau vystytis internetin÷je tikrov÷je. 

Technologin÷s utopijos realizacija – „štai, aš esu, kad ir kaip būtų ir tai tuo pat metu reiškia, 

kad aš esu bet kur kitur86. Tereikia pris÷sti prie kompiuterio. Anot J.Beckman, virtualioje 

erdv÷je situacija „jei tu būtum čia“ konstruojama į „tu esi čia“87. Bendravimas tekstu, 

keičiantis vaizdais – maloni ir jaudinanti pramoga, kuri ir leidžia išvengti nemalonių 

įsipareigojimų, pasiaukojimo, be ko neapsieina realyb÷je puosel÷jami santykiai.  

Nemažai filosofų, sociologų linkę kalb÷ti apie neigiamą, dehumanizuojančią naujųjų 

technologijų įtaką individams, bendruomen÷s statuso nuvert÷jimą. Aktyviai įsitraukus į 

klajojimą internetin÷se erdv÷se nebelieka laiko megzti ryšius realioje situacijoje. Cliffordo 

Stollo manymu, internetas tegali pasiūlyti bendruomen÷s iliuziją – „kompiuteriniai tinklai 

izoliuoja mus vienas nuo kito užuot suvedę drauge“88. Apskritai, svarstoma, ar žmonių grupes, 

bendraujančias internete, galima vadinti bendruomen÷mis. Pasak Calhoun, šių dienų 

situacijoje kolektyvinis bendravimas veikiau yra įsivaizduojamas ar parasocialinis nei 

„realus“. Kompiuterinių technologijų produktas – netiesiogiai vystomų tarpusavio santykių 

galimyb÷89. Naujosios medijos išpl÷t÷ mūsų patirtį ir sukūr÷ įspūdį, kad virtualus bendravimas 

s÷kmingai imituoja ir net pakeičia bendavimą akis į akį. Kiesler pažymi, kad kai 

komunikacijai trūksta dinamiško keitimosi asmenine informacija, žmon÷s koncentruoja savo 

d÷mesį į žinutes, lakoniškas frazes, tačiau ne į vienas kitą90.  
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Šuolaikiniam žmogui reikia vis intensyvesnių dirgiklių – tai, kas anksčiau buvo utopin÷ 

svajon÷, dabar jau nebeteikia džiaugsmo – nebeaišku, ko nor÷ti. Anksčiau buvęs informacijos 

trūkumas dabar iškelia naują problemą – kaip atsirinkti, kokius filtrus informacijai sisteminti 

naudoti. Kompiuterin÷s technologijos naikina realyb÷s pojūtį, jų pasekm÷s – persisotinimas 

informacija, vaizdų perkrova ir nenumaldomas, nesibaigiantis triukšmas. Virtuali tikrov÷ – be 

apribojimų, siūlanti daugybę galimybių: parsisiųsti naujausius filmus, didžiulius kiekius 

m÷gstamos muzikos nemokamai, žvalgytis po meno galerijas internete. Tačiau, kaip teigia 

Andrew Darley, „moderniųjų medijų skleidžiami vaizdai nefunkcionuoja tokiu pat principu 

kaip jų tradiciniai pirmtakai. Veikiau tai prasm÷s ir reprezentacijos „naikintojai“, jie vis labiau 

ir labiau linksta virsti permatomais, jie nieko nebeslepia, bet demonstruoja viską, jie 

konstatuoja visišką iliuzijų praradimo būseną“ 91.  

Bendruomen÷se internete reprezentuojamos tapatyb÷s nebūtinai atitinka realiąsias. 

Vyksta asmenyb÷s susiskaldymas. Kūnas ir identitetas atribojami vienas nuo kito, kad būtų 

galima bendrauti nepaisant fizinių ribų. J.Barevičiūt÷ teigia, kad Baudrillardo požiūriu visa 

postindustrin÷s epochos visuomen÷ tampa klonu, tai lemia begalinio reprodukavimo 

įsitvirtinimas – isteriškai puolama produkuoti ir reprodukuoti tikrovę, o tokia tebesitęsianti 

gamyba ir perteklinis produkavimas  tereiškia, jog ji „stengiasi prikelti tikrovę, slystančią jai iš 

rankų“ 92. Lakoniškomis, gerai apgalvotomis teksto žinut÷mis generuojamas bendravimas 

atisipindi kompiuterio ekrane. „Akis į akį“ situaciją pakeičia ekranas, kurį stebi vienišas 

individas, niekuomet negalintis būti tikras, kiek realus jo pašnekovo kuriamas įvaizdis. 

Lyt÷jimo, uosl÷s funkcijos slopinamos – vienintelis čiuopiamas su pašnekovu jungiantis 

dalykas – klavišai. Cravy, Virilio, Mitchello ir kt. darbai atkreip÷ d÷mesį į manipuliacijos 

galią, būdingą vizualiosioms technologijoms, kurios atskiria žiūrovo skaitmeninį 

įsivaizdavimą nuo įkūnyto, realaus ir panaikina atsitiktin÷s laim÷s, netik÷tumo jausmą būnant 

tam tikroje fizin÷je erdv÷je, būnant – „ten“93.  

Vis dažniau technologijų kritikai mini ribos tarp žmogaus ir mašinos išnykimą. Tačiau 

skepticizmas ir tam tikra įtampa stebint technikos progresą buvo nuo pat kompiuterijos 

atsiradimo pradžios. Kai kurių kritikų technofobija kaltinamas P.Virilio pabr÷žia, kad pastaroji 

yra būtina, neutralizuojant perd÷tą entuziazmą, sukeltą spartaus kibertechnologijų 

vystymosi94. Markas B.N.Hansenas svarsto, kad baim÷, jog technologin÷ pažanga, siejama su 

kompiuterija, dirbtiniu intelektu, robotų technika ir, pastaruoju metu, nanotechnologijomis, 
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kelia gr÷smę žmonijai, galimai pakeisti žmonių/kiborgų montažais, aktuali jau penketą 

dešimtmečių95. Lewisas Mumfordas dar 1966-iais teig÷, jog pats galingiausias ir labiausiai 

nužmoginantis išradimas nebuvo techninis įrenginys, tai – socialin÷ „mašina“, skatinanti 

žmones tevertinti kaip komponentus didžiul÷je visa apr÷piančioje hierarchin÷je sistemoje, 

statant piramides ir dangoraižius, imperijas ir civilizacijas. Žmon÷s daugiau nebevadovauja 

technologijoms, kurias sukontroliuoti tapo nebeįmanoma96.  

Suvokimas, ką reiškia būti žmogumi, kinta. Krikščionyb÷s filosofijoje žmogus ir jo siela 

– atskiri elementai. Po mirties siela atsiskiria nuo kūno ir tokiu būdu tampa nekliudoma 

materialiosios tikrov÷s d÷snių. Virtualioje erdv÷je nevaržomai „sklandantys“ individai 

dalyvauja vienų bendruomenių gyvenime, tuo pat metu kurdami ir sudarydami naujas. 

Materialios kliūtys nestabdo, nes n÷ra ir pagrindo – žem÷s po kojomis,  tačiau vienintelis, kas 

gali apriboti – nutrūkęs interneto ryšys. M.McLuhano sukurtas „globalaus kaimo“ įvaizdis, 

apibūdinantis moderniąją visuomenę, rodo, kad nor÷dami išlaikyti tarpsusavio ryšius individai 

nebūtinai turi gyventi kaiminyst÷je ar bent jau toje pačioje šalyje. Internetas padeda apr÷pti 

pasaulį. Nors kai kurie naujųjų medijų kritikai pabr÷žia, kad virtuali terp÷ skatina 

paviršutinišką, nejautrų bendravimą, vis d÷lto ir realioje situacijoje ryšių išlaikymo 

intensyvumas skiriasi. Komunikacija internete t÷ra viena iš revoliucingų jos transformacijų 

formų pavyzdžių ir tik viena iš kasdienin÷s interakcijos dalių.  

 

2. Panoptizmas ir jo apraiškos virtualioje „Facebook“ bendruomen÷je 

Nepaliaujamos priežiūros ir nenutrūkstama, besąlygiška kiekvieno individo kontrol÷s 

id÷ją atitinka panoptizmo teorija. Panoptikonas – tobulo kal÷jimo modelis, pirmąkart 

pristatytas XVIII a. britų utilitaristo Jeremy Benthamo. Nagrin÷damas šį sumanymą savo 

studijoje „Disciplinuoti ir bausti“ M.Foucault pasirenka vieną iš XVII a. pabaigos reglamentų, 

kuriame numatyta, kaip elgtis užklupus marui: „Nepaliaujama priežiūra. Gausus kariuomen÷s 

dalinys, vadovaujamas patikimų karininkų ir pasiturinčių žmonių, sargybiniai prie miesto 

vartų, rotuš÷s bei kiekviename kvartale privers liaudį paklusti akimirksniu, dar labiau 

sustiprins absoliučią magistratų valdžią ir užkirs kelią sąmyšiams, vagyst÷ms bei 

pl÷šimams.“97  Tokia uždara, kompaktiška, padalinta ir nuolat stebima erdv÷ – tobulai 

veikiantis disciplinarinio aparato modelis. Priešprieša maro sukeltai sumaiščiai. Tačiau id÷jos 

kūr÷jams tai ir tobulai valdomo miesto utopija, užkertanti kelią bet kokiems nermumams ir 

netvarkai. 
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Panoptin÷je sistemoje kūnas tampa naudinga j÷ga tik tada, kai gamina ir yra 

pavergtas. Kai tokiomis sąlygomis individas jaučiasi nuolat stebimas, valdžia ima veikti 

automatiškai: „Disciplina diegiama naudojant prievartos mechanizmą, pagrįstą žvilgsnio 

technika“98. Prižiūr÷tojo žvilgsnis sudaiktina, nuasmenina, taigi kūnas yra matomas, bet pats 

nemato, yra laikomas informacijos objektu, tačiau niekada – komunikacijos subjektu. Anot 

Zygmundo Baumano,  panoptin÷ erdv÷ – tai sterili laboratorin÷ erdv÷, puikiai tinkanti 

eksperimentams su žmon÷mis.99 Pagal Benthamą, valdžia turi būti matoma, bet kalinys turi 

nežinoti, kada yra stebimas, kita vertus, turi būti tikras, kad tai gali atsitikti kiekvieną 

akimirką. Išorin÷s valdžios tikslas – tapti bekūne, tačiau visa apimančia ir nuolat juntama j÷ga. 

Pagrindin÷ panoptikono funkcija – tapti valdžios laboratorija, kurioje sukurta naujoji – 

priežiūros – visuomen÷.  

Panoptikono principą savitai veikiant iki šiol, tiesa, įgyvendinamą pasitelkiant naujas 

technologijas, regi ir šių dienų mąstytojai. Architektūriniu aspektu „tobulo kal÷jimo“ id÷ją 

atspindi kiekviename pasaulio mieste aptinkami stikliniai pastatai, manifestuojantys 

ekonominę pažangą ir nenutrūkstamą (bei visų žvilgsniams atvirą) darbą kuriant finansinę 

gerovę. Milžiniški prekybos centrai, kuriuose specialiose patalpose d÷l visur įrengtų kamerų 

kiekvieną lankytoją jam nežinant gali steb÷ti apsaugos darbuotojai taip pat primena 

M.Foucault aprašytąjį panoptikoną. Verta pamin÷ti ir sociologines tyrimų agentūras, 

stebinčias pirk÷jų įpročius, renkančias žinias apie jų poreikius ir lūkesčius, ar tyliai, bet 

efektyviai veikiančią, plačiai pasklidusią valstybių saugumo sistemą. Pamatiniu rinkos 

ekonomikoje tapęs posakis, neva, „vartotojas renkasi, taigi jis visuomet teisus“, nurodo ne 

pastarojo galią, o veikiau jos ribotumą. Juk renkamasi tik iš to, kas siūloma. Teisę rinktis 

tokiame kontekste keičia teis÷s nesirinkti nebuvimas. Vartojimo imperatyvas atspindi 

būtinybę sekti, skaičiuoti, numatyti kiekvieno esamo ir potencialaus vartotojo veiksmus. Kaip 

teigia A.Giddensas, kapitalistinio verslo tikslas – formuoti vartojimą ir monopolizuoti 

gamybos sąlygas, individualizmas perkeliamas į vartojimo sritį, o individo poreikių 

modeliavimas tampa pamatine sistemos išlaikymo sąlyga100.  

Kita vertus, panoptin÷ galia pasireiškia ne vien analizuojant socialinius santykius 

ekonominiu aspektu, nors jis, beje, tampa daugelio visuomen÷s veiksmų pamatiniu principu. 

Panoptin÷s galios apraiškų matyti ir virtualiojoje erdv÷je. Tiesa, čia galią slepia klaidinančios 

esmin÷mis tapusios informavimo ir malonumo patenkinimo funkcijos. Pasak V.Savukyno, 

pagrindin÷ informacin÷s visuomen÷s vystymosi kryptis – „kuo daugiau gyvenimo sričių 
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perkelti į internetą, kuo daugiau darbo atlikti naudojantis informacin÷mis technologijomis“101. 

Pastarosios laikomos šių dienų verslo varikliais. Ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu požiūriu 

būtinyb÷ atrodyti ir jaustis patraukliam, pasitinkinčiam savimi, pripažintam ir populiariam, t.y. 

s÷kmingam tapo bene pagrindine šių dienų informacine vadinamos visuomen÷s laim÷s sąlyga. 

Priklausomai nuo amžiaus, lyties, socialin÷s ir pan. pad÷ties gair÷s, pagal kurias verta 

konstruoti savo įvaizdį, gana aiškios. Kaip teigia M.Foucault, „gerai žinome, kad ne viską 

galima sakyti, kad nevalia kalb÷ti apie viską bet kokiomis aplinkyb÷mis ir kad galiausiai ne 

kiekvienas gali kalb÷ti kas tik šauna į galvą“ 102. Pagal tai, kaip s÷kmingai individai save 

pristato, pelnimas populiarumo statusas, kuris, remiantis susiformavusiu stereotipu, lemia 

asmeninę s÷kmę ir ekonominiu, ir socialiniu aspektais. Būtent šias gaires Michelis Foucault ir 

suvokia kaip nematomas galios apraiškas, sistemą, ištobul÷jusią tiek, kad ji nulemtų 

visuomen÷s mąstymą, vertybes, siekius jai n÷ nenutuokiant. Individualumo konstravimo 

internete bandymai ryškūs virtualiose bendruomen÷se („Facebook“, „MySpace“, „Friendster“, 

„Frype“ ir pan.). 

Panoptikone individų veiksmus seka kalinių akims nepasiekiamas prižiūr÷tojas. 

Virtualioje „Facebook“ bendruomen÷je prižiūr÷tojas taip pat nematomas, tačiau ne d÷l to, kad 

jį sl÷ptų ypatingai suprojektuoto pastato sienos, – jo tiesiog n÷ra. Tokiu būdu sistema ima 

veikti nepriekaištingai: ją įgyvendina kiekvienas dalyvis – ir stebimasis „kalinys“, ir 

prižiūr÷tojas. Kita vertus, anot A. Hope, M.Foucault priežiūros principą suvokia tik kaip vieną 

iš panoptinio galios mechanizmo sraigtelių. Kontrol÷s režimai, individų segmentavimas, jų 

tapatumo, veikiamo vyraujančių standartų, vertybių modeliavimas sudaro daugialypę visa 

apimančios galios instituciją103.  

„Facebook“ tinklalapis suteikia galimybę steb÷ti ir vertinti kiekvieną kiekvieno 

draugo veiksmą – tai, kuo jis gyvena (jei tik pastarasis apie tai parašo ant vadinamosios 

„lentos“ (angl. wall)), jo asmeninio gyvenimo, nuotaikų, išvaizdos pokyčius. Nors visa 

informacija nebūtinai atspindi jo tikruosius gyvenimo įvykius, sukurtą iliuzij ą būti arti net 

skiriamiems vandenynų dar labiau sustiprina nuotraukos, kurių neribotą skaičių kiekvienas 

dalyvis talpina savo asmeninio profilio lange. Nors akivaizdu, kad skirti d÷mesio profilio 

tobulinimui n÷ra būtina ir to nereikalauja „Facebook“ taisykl÷s, vis d÷l to juntamas slaptas 

spaudimas tapti „normaliu“ bendruomen÷s veik÷ju. Pavyzdžiui, naujai sukurtuose lankytojų 

profiliuose šalia turimos įd÷ti profilio nuotraukos automatiškai atsiranda skal÷, įvertinanti 
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naujojo vartotojo „progresą“, t.y. kiek d÷mesio jis skiria svetain÷s tobulinimui (ar talpina 

nuotraukas, ar gaus÷ja jo draugų ratas). Be to, naujuoju vartotoju gali rūpintis ir kiti, labiau 

patyrę lankytojai. Jiems skirtas šalia „progreso skal÷s“ patalpintas raginimas pasiūlyti 

naujokui profilio nuotrauką. Į galios skleidimo proceso eigą tarsi į žaidimą įsitraukia patys 

vartotojai.  

Kaip svarst÷ Michelis Foucault, nuo XVII amžiaus įstatymas ÷m÷ vis labiau 

funkcionuoti kaip norma, „normalizuojanti visuomen÷ – tai istorinis į gyvenimą orientuotos 

valdžios technologijos padarinys“104. Priimti visuomen÷s normas, reiškia nebūti autsaideriu 

(ne tuo, kuris laikomas išskirtiniu, o nepritap÷liu, t.y. nevyk÷liu). Baim÷ būti užribyje verčia 

atitinkami kurti savo viešąją, aplinkiniams matomą tapatybę. Tod÷l šiuolaikin÷mis 

aplinkyb÷mis tokia ryški tampa vidinio ir reprezentuojamojo tapatumo prieštara. Specialiai 

konstruojamu įvaizdžiu pristatomas Aš neretai visiškai svetimas tikrajam. Dramatiška 

perskyra, būtinyb÷ besąlygiškai išlaikyti ir puosel÷ti individą reprezentuojantį „apvalkalą“, 

kaip pastebi šių dienų psichologai, tampa esmine dvasin÷s kriz÷s priežastimi. Užsimiršimo 

ieškoma komunikacijoje. Šilčiausius jausmus natūraliai kelia šeimyniškas bendruomen÷s 

vaizdas, perkeltas ir į virtualią erdvę. Vienišumą realioje kasdienyb÷je puikiai pakeičia 

s÷kmingas bendravimas su būriu „virtualiųjų darugų“.  

Nors pagal originalią koncepciją draugais „Facebook“ tinklalapyje tur÷tų tapti tik tie, 

kurie jais tapo, visų pirma, realiame gyvenime, virtualioje erdv÷je neretai toks statusas 

priskiriamas ir mažai arba visai nepažįstamiems (tik, pavyzdžiui, siejamiems bendrų draugų ar 

pažįstamų) žmon÷ms. Tokiu būdu steb÷tojų ir stebinčiųjų auditorija sparčiai plečiasi, 

įgyvendinamas panoptikono principas. Į asmeninę vartotojo erdvę įsibrauti gali ir tie, kurie jau 

sp÷jo tapti priešais, konkurentais, taip pat n÷ karto „akis į akį“ nesutikti asmenys. Tod÷l nors 

apskritai bendruomen÷s įvaizdis sukelia saugumo ir privatumo iliuziją, „Facebook“ 

tinklalapyje tai vargiai egzistuoja. Susikūrusieji savąjį profilį šioje svetain÷je vartotojai iškart 

gali būti randami ir pasitelkiant interneto naršykles („Google“, „Yahoo“ ir pan.). Čia kartu su 

žiniomis, jog „ieškomąjį“ galima rasti svetain÷je „Facebook“, taip pat pateikiami jo 

asmeniniai duomenys (gyvenamoji vieta, gimimo data, m÷giami tinklalapiai, muzikos grup÷s 

ar pan.), nuorodos apie dalį jo draugų ir profilio nuotrauka. Kaip straipsnyje „Gyvenimas 

globalioje informacin÷je visuomen÷je: kūnas, erdv÷s, bendruomen÷s“ svarsto Virginijus 

Savukynas, mūsų visuomen÷je kiekvieno individo asmenin÷ trajektorija (pirkiniai, sklaidoma 

informacija, elektroninių laiškų turinys ir jų gav÷jai) lengvai susekama. Kasdieniai veiksmai 

fiksuojami specialiose duomenų baz÷se. Pirkimai atsiskaitant kortele nepamirštami, o saugiai 

„tūno“ elektronin÷s bankininkyst÷s sistemose. Vyriausyb÷ turi teisę patikrinti bet kuriuos 
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įrašus. Jei kurioje nors sistemoje aptinkama kas nors neįprasto, seklių d÷mesys sustipr÷ja, 

siekiant neuutralizuoti, „normalizuoti“ neatitikimus, tikrinti jų teis÷tumą105.  

Virtualiose bendruomen÷se kuriamas ir dar vienas iliuzinis įspūdis – viskas 

kiekvieno lankytojo rankose. Tokio tipo kaip „Facebook“, „MySpace“ ir kt. svetain÷se 

individai gali sisteminti ir riboti informacijos srautą ne tik apie kitus vartotojus, bet ir apie 

save, t.y. reguliuoti, kaip ir ką apie save transliuoti kitiems jo profilį matantiems 

lankytojams106. Pavyzdžiui, atnaujinus „Facebook“ svetainę iškart atsirado pasiūlymas tapti 

id÷jos „Grąžinkite mano senąjį „Facebook!“ gerb÷ju. Nors sukurtas įvaizdis, kad galimyb÷ 

nulemti pokyčius egzistuoja, svetain÷s pakeitimai anuliuoti nebuvo. Dar vienas pavyzdys – 

poltitin÷s aktualijos, perkeliamos į internetinių bendruomenių tinklapius. Siūlymas tapti id÷jos 

„Aš balsuosiu už Dalią Grybauskaitę!“, grupių „Dalia Grybauskait÷ – būsima Lietuvos 

Prezident÷“, „Dalia Grybauskait÷ – grup÷ palaikymui ir diskusijoms“ ir kt. nariu, viena vertus, 

tarsi „išlaisvina“ aptingusį, į virtualią kasdienybę panirusį jaunimą, taip suteikiant įspūdį, jog 

balsuoti tarsi ir nebereikia – pilietinę pareigą galima atlikti ir tokioje visapusiškai naudingoje 

„Facebook“ svetain÷je. Kita vertus, kuriama iliuzija, kad maloniai leisdamas laiką internete 

kiekvienas žmogus gali nulemti didelius pokyčius, net valstybiniu mastu. Realyb÷ perkeliama 

į virtualybę.  

D.Grybauskait÷s rinkimin÷s kampanijos veiksmų, nukreiptų į „Facebook“ 

bendruomenę, id÷ja „pasiskolinta“ iš itin s÷kmingo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento 

Baraco Obamos viešųjų ryšių modelio kovai d÷l vadovo posto. Kaip pažymi Anna Macintosh, 

Obamos kampanijoje panaudoti „Facebook“, „YouTube“ ir „Twitter“ tinklapiai buvo 

pagrindiniai pergal÷s l÷m÷jai – „šįkart internetas buvo panaudotas taip, kaip niekad iki 

šiol“107. Vis d÷lto, pasak M.Wertheimo, kibererdv÷je kūnai neturi reikšm÷s, tačiau pati 

kibererdv÷ juos veikia negrįžtamai108. Suveikia iliuzin÷ id÷ja, kad net vieno, nors ir visiškai 

nepopuliaraus, neišvaizdaus, o gal ir bemokslio ar bedarbio vartotojo noras yra reikšmingas. 

Panoptin÷ sistema funkcionuoja s÷kmingiau – kiekvienam svetain÷s vartotojui leidžiama 

manyti, kad jo nuomon÷ yra svarbi kuriant įr gyvendinant vientisą, visur įsiskverbusį galios 

mechanizmą, kuris tokiu būdu pelno visuomen÷s narių palankumą ir paslankumą. Tinkamai 

veikianti valdžia ne tik prižiūri ar baudžia, bet ir skatina, apdovanoja.  
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Kiekvienas individas panoptin÷je sistemoje pats tampa ne tik kito, bet ir savo veiklos 

prižiūr÷toju. Priežiūra, kaip teigia Andrew Hope, įtraukia ir suvokimą, įžvalgumą, ir 

informacijos valdymą109. Veikdamas pagal netiesiogiai virtualiose bendruomen÷se 

skleidžiamas vertybes ir normas, palaiko esamą tvarką ir pratęsia jos plitimo ribas. Nors nei 

socialinio, nei ekonominio statuso draugų skaičius, nurodomas „Facebook“ profilyje, nerodo, 

vis d÷lto dauguma jo vartotojų įdeda daugiau ar mažiau pastangų jam padidinti. Kaip rodo 

D.Boyd sociologin÷ virtualiosios „Friendster“ (veikiančiu tokiu pačiu principu kaip ir 

„Facebook“) bendruomen÷s analiz÷, nepriimti kvietimo „draugauti“, net iš nem÷giamo 

asmens, konkurento, viršininko, d÷stytojo ar studento, yra labai neįprasta ir laikoma nemaža 

keistenybe, galų gale, juntamos ar numatomos reikšmingos tokio atmetimo pasekm÷s110. 

Vyrauja nuomon÷, kad bet kokios pažintys yra naudingos, tod÷l jų skaičių reikia visomis 

išgal÷mis pl÷sti. Be to, jos nurodo apie individo populiarumą ir kelia vertumo kartelę 

bendruomen÷s akyse.  

Poster požiūriu, šiuolaikiniame kontekste galima pasteb÷ti jau „superpanoptikono“ 

veikimą. Jei panoptiniame mechanizme individai patys motyvuoti kontroliuoti ir atitinkamai 

formuoti savo veiksmus, tai superpanoptikono situacijoje, priešingai, stebimasis niekada 

nejaučia valdžios žvilgsnio, jis n÷ nenumano, kad infomacija, patalpinta duomenų baz÷se, 

pasitarnauja konstruojant vartotojo, darbuotojo ar piliečio tapatumą111. Kita vertus, M.Poster 

kritikai pažymi, kad steb÷jimas nebelemia, o tik prognozuoja112. Individams viešojoje erdv÷je 

reprezentuojant net keletą tapatybių, įmanoma tik numatyti, sp÷ti, tačiau šis sp÷jimas 

nebūtinai bus tikslus. Vis dažniau kalbama, kad darbdaviai, ieškodami naujų darbuotojų, 

informaciją apie juos (taigi ir vertumą būti pasirinktais) renka žvalgydamiesi po kandidatų 

„Facebook“ profilius. Informacija šiame tinklalapyje interpretuojama kaip autentiška ir tikra 

asmenyb÷s refleksija, nors realyb÷je tokios žinios gali ir visai nepasitvirtinti. Savo studijoje 

apie koledžo studentų virtualiąsias bendruomenes Davidas M.Eberhardtas pastebi, kad kai 

kurie studentai tokio pobūdžio tinklalapius naudoja ir rinkdamiesi ar nor÷dami daugiau 

sužinoti apie būsimuosius savo kambario draugus. Tod÷l kai kurie iš jų, sklaidydami 

„Facebook“ ar kt. bendruomen÷je pateiktą informaciją, neigiamą nuomonę apie kolegas 

susiformuoja dar prieš juos susitikdami akis į akį113.  
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W. Bogardo teigimu, valdžios veikimas panoptikono principu apskritai nunykęs d÷l 

priežiūros simuliacijos ištobul÷jimo. Mąstytojas kelia hipotezę, kad šių dienų visuomen÷je 

priežiūra t÷ra simuliuojama, pasitelkiant moderniąsias technologijas114. Pasak Grego Elmerio, 

panoptinio modelio svarstymai pastaruosius du dešimtmečius įgavo naujų požiūrio taškų. 

Viena iš kritinių teorijų pažymi, visų pirma, architektūrinį panoptikono pasikeitimą ir 

priežiūros institucijų ištobul÷jimą. Karcerinį aukl÷jimo modelį keičia vartotojų duomenų bazių 

„užvaldymas“115. Thomas Mathiesenas svarsto, kad šiuolaikiniam galios kontekstui labiau 

tinka „sinoptikono“ sąvoka. Visuomen÷ palanki steb÷jimui, nes pati su malonumu stebi. 

Santykiai apsiverčia – sinoptikone daugyb÷ seka kelis116. Steb÷jimas susijęs ne tik su 

disciplina, tai ir savotiškas malonus žaidimas. „Facebook“ vartotojai su malonumu žvalgosi po 

naujai įkeltus bičiulių ir net visai nežįstamų žmonių albumus (jei bent vienas iš draugų 

pakomentavo ant bent vienos nuotraukos, jas matyti gali visi komentuotojo draugai), renka 

informaciją, kokią muzikos grupę ar atlik÷ją, alkoholinį g÷rimą, dizainerį bendruomen÷s narys 

m÷gsta. Tinklalapio vartotojams pasiekiama net jų draugų atliktų testų, kurie nepaprastai 

populiarūs svetain÷je, rezultatai.  

T.Mathieseno požiūrį palaiko ir žymusis sociologas Zygmuntas Baumanas, kurio 

nuomone, Michelio Foucault panoptin÷s valdžios id÷ja šiuolaikiniame kontekste vargu ar 

teb÷ra tokia tvirta. Baumano požiūriu, joks ypatingas taikinys „n÷ra numatytas duomenų 

bankams ir potencialiems jo vartotojams. Priešingai – kaip tik kredito ir rinkodaros 

kompanijos yra pagrindin÷s duomenų banko įkv÷p÷jos ir naudotojos; jos siekia užtikrinti, kad 

įrašai patvirtintų nuomonių patikimumą – kaip kliento ir galinčio rinktis, o negalintys rinktys 

atsijojami prieš padarant žalą ir iššvaistant l÷šas“117. Virtualioje „Facebook“ bendruomen÷je 

daugiausia d÷mesio sulaukia tie profiliai, kurių šeiminkas nuolat pats talpina m÷giamus 

vaizdelius, komentuoja savo ir kitų nuotraukas, kasdienybę, į jo profilį nuolat nuotraukų 

prisega kiti draugai. Profilio naujienos ir pasikeitimai iškart matomi pagrindiniame 

„Facebook“ lange, tai skatina kitus vartotojus užtrukti tinklalapyje ir tokiu būdu lemia 

milžinišką jo populiarumą. Taigi, profiliai, kuriuose niekas „nevyksta“, pamirštami kaip 

nepopuliarūs ir neįdomūs.  

Knygoje „Globalizacija. Pasekm÷s žmogui“ Z.Baumanas pažymi, kad „Sinoptikonas 

yra globalaus pobūdžio; steb÷jimo aktas atsieja stebinčiuosius nuo jų vietov÷s – bent jau 

dvasiškai perkelia juos į kibererdvę, kurioje atstumas nieko nereiškia, net jei kūnai ir tebebūna 
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toje pačioje vietoje. Jau nieko nebereiškia, ar Sinoptikono taikiniai, iš stebinčiųjų virtę 

stebimaisiais, kur nors keliauja ar lieka vietoje. Kad ir kur jie būtų ar vyktų, jie gali susijungti 

– ir susijungia – į eksteritorinį tinklą, kuris leidžia daugumai steb÷ti mažumą“118. Kadangi 

virtualios bendruomen÷s, visų pirma, grįstos pasitik÷jimu, tokiu ypatingu santykių tinklu 

skilndantys požiūriai, vertyb÷s, mąstymo schemos išplinta nekliudant nei rasių, tautybių, nei 

geografiniams skirtumams.  

Kaip teig÷ Michelis Foucault, naujosiomis technologijomis formuojama galios 

institucija n÷ra lemiama teis÷s, veikiau technikos, ne įstatymo, bet normalizacijos, ne 

bausm÷s, bet kontrol÷s119. Z.Baumano ar T.Mathieso studijos taip pat rodo, kad valdžios 

pobūdis nepaliaujamai transformuojasi. Galia ne statiška, o judri, pristaikanti, tod÷l tokia 

paj÷gi formuoti ir apg÷bti didžiausius ne tik geografinius, bet ir individo sąmon÷s plotus. Kaip 

matyti, galios apraiškos puikiai įsikuria ir saugiose, šiltose, nesibaigiantį malonumą 

siūlančiose virtualiosiose bendruomen÷se.  

 

3. Individas postmoderioje visuomen÷je 

Individualizmas ir asmens tapatumas – racionaliam apibr÷žimui sunkiai pasiduodančios 

kategorijos. Daugeliui šiuolaikinių mąstytojų būdinga dualistin÷ individo samprata. Loui 

Doumont skiria dvi žodžio „individas“ reikšmes ir kalba apie empirinį kalb÷jimo, mąstymo, 

valios subjektą bei dorovinę – nepriklausomą, autonomišką esybę. Jei pirmojo tipo sampratoje 

individas – visuomen÷s dalis, tai antrojo – iš esm÷s nesociali būtyb÷120. Šiuo atveju susikerta 

dvi vert÷s – holistin÷ ir individualistin÷. Tokią sampratą pratęsia ir Jakaterina Lavrinec, kuri, 

apžvelgdama Vakarų filosofijos istoriją, pastebi du subjektiškumo modelius: pasaulio 

atžvilgiu autonomiškos sąmon÷s ir post-subjekto, kuris šiuolaikinių mąstytojų darbuose 

pasirodo kaip suskilęs, daugialypis121. Tačiau pastarasis skilimas veikiau sietinas su epochų 

kaita, nauju mąstymo tipu. 

Sociologas Ervingas Goffmanas Aš taip pat linkęs skirti į dvi dalis, kurios jungiasi 

tarpusavyje: refleksyvųjį, suformuotą patirties, ir reprezentuojamąjį, pasak Goffmano, 

savotišką žaid÷ją ritualin÷se varžybose, veikiantį garbingai ar g÷dingai, diplomatiškai ar 

nediplomatiškai122. Pasak Anthonio Giddenso, „asmens tapatumas n÷ra savaiminis individo 

veiklos sistemos tęstinumo rezultatas, o tai, ką reikia rutiniškai kurti ir palaikyti refleksyvioje 
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individo veikloje“123. Kitaip tariant, Aš – saviinterpretacija asmenin÷s biografijos pagrindu, 

priklausoma nuo tam tikro konteksto. Tačiau Rossas Abbinettas svarsto, jog tapatumas toli 

gražu n÷ra tik su autentiškumo paieškomis susijusi problema, veikiau tai asmenyb÷s, 

pasirodančios opoziciškoje, konfliktin÷je ar derybų, situacijoje sklaida kaip projektuojamoji 

žmogiškosios kultūros refleksija124.  

Postmodernizmo teoretikas Fredricas Jamesonas užsimena apie subjekto mirtį arba 

individualizmo pabaigą. Tačiau šiuo atveju kalbama apie moderniojo Aš (savito savo stiliumi, 

su niekuo nesupainiojamo) epochos baigtį, kurią analizuojant išsiskiria bent keli požiūriai. 

Pagal vieną iš jų senąjį buržuazinį subjektą, iškylantį virš hegemoniškos socialin÷s klas÷s, 

išstumia korporacinio kapitalizmo amžius. Tuo tarpu antrasis požiūris, pasak Jamesono, 

apskritai neigia buržuazinį individualųjį subjektą, kurį laiko mitu, filosofine ir kultūrine 

mistifikacija125. Anot J.Lavrinec, dažnai aptinkama šiuolaikinių mąstytojų darbuose subjekto 

„mirties“ koncepcija visų pirma yra privilegijuotos autonomiško individo pozicijos kritika126.  

Kaip matyti, L.Doumont pabr÷žtas moderniajai ideologijai būdingas gilus 

universalizmas127 transformavo ir tapatumo suvokimą. Socialin÷ situacija skatina 

kolektyviškumą ir institucinio subjektyvumo sampratos formavimąsi, dar daugiau: „pagal 

savo struktūras n÷ viena žmonių visuomen÷ nebuvo tokia kolektyvi kaip šioji128“, – teigia 

Jamesonas.  

Pasak Zigmunto Baumano, modernumo esm÷ slypi kovoje d÷l gerov÷s: siekis būti 

geresniam, daryti geriau, gauti geresnį, vykstantis tarp individų, miestų, imperijų, vyriausybių, 

kompanijų ir pan. Apie tam tikrą opozicišką santykį įvairiuose socialiniuose lygmenyse (ne tik 

tarp grupių narių, kolegų ir pan., bet ir tarp šeimos narių) kalba ir Pierre Bourdieu, 

apibendrindamas situaciją kaip varžybas – visų prieš visus129. Tęsdamas šią mintį Dennis 

Smithas pažymi, kad kovoje d÷l gerov÷s dalyvavimo poreikis iškyla kaip viena svarbiausių 

šiuolaikinio žmogaus teisių130. Šiuolaikinis feminizmas pabr÷žia jau ne lyčių lygybę, 

suvienodinimą, bet teisių į vienodą galimybę kovoje d÷l ekonominio ir socialinio kapitalo 

užtikrinimą.  

Per kapitalą vykdomas visuomeninimas, pažymi vokiečių socialpedagogas Tomas Cij÷. 

Vertindamas šiuolaikinę socialinę situaciją Cij÷ pastebi vykstančią ekonominę ir politinę 

decentralizaciją ir jos pasekmes – individų nebesugeb÷jimą susivokti, kas dedasi gyvenime ir 
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gebos savarankiškai veikti savo būtį praradimą131. Abejon÷ – nuolatin÷ šiuolaikinio žmogaus 

palydov÷. Mindaugo Briedžio nuomone, žmogui lemtinga tai, kaip s÷kmingai jis sugeba 

sutelkti savo gyvenimą į vieną. „Begalin÷ gausa galų gale yra išsibarstymas, o nevienalytis 

asmuo tiek psichologiniu, tiek religiniu požiūriu yra „nesveikas“132. Tačiau šiuolaikiniam 

kontekstui apibr÷žti bene geriausiai tiktų būtent pliuralizmo ir universalizmo terminai.  

F.Jamesonas kaip vieną iš būdingiausių individo reakcijų postmodernizmo kontekste 

iškelia pastišą. Muzikinį terminą, susijusį su imitacija, postmodernizmo teoretikas pasitelkia 

aiškindamas socialinę situaciją. Pastišas, kaip ironiškas stilistinių kaukių pam÷gdžiojimas, 

postmodernioje visuomen÷je praranda kritinį santykį, tiksliau, tam tikrą jam buvusį būdingą 

humoro pobūdį133. Manierizmų ir daugyb÷s asmeninių stilių protrūkis nurodo, jog galima 

pašiepti viską, nes suabejojama viskuo – originalo verte. Slov÷nų mąstytojas Slavojus Žižekas 

šiandienos visuomenę linkęs laikyti postideologine. Joje dominuojanti ideologija yra cinizmas, 

pasak jo, „žmon÷s jau netiki ideologine tiesa; jie nepriima ideologinių teiginių rimtai134“. 

Iliuzija, kaip ir Baudrillardo nuomone, užgožia realybę, tačiau Žižeko filosofijoje žmogus 

suvokia šį neatitikimą – „Jis labai gerai žino, kaip yra iš tikrųjų, bet vis tiek elgiasi taip lyg 

nežinotų“135. Tai įmanoma pasitelkiant cinišką distanciją – vieną iš daugelio reakcijų į 

susidariusią situaciją ir būdų jos „nematyti“. Vis d÷lto, „Net jei netraktuojame tikrov÷s rimtai, 

net jei išlaikome ironišką nuotolį, mes vis tiek joje dalyvaujame“ 136.  

Šiandienos aplinkyb÷mis tampa nebeįmanoma pasipriešinti, nes pats pasipriešinimas 

laikomas kaip naudinga reakcija, įrodanti jos suk÷l÷jo galią. Internete apstu ne tik įžeidžiamų 

komentarų apie straipsniuose minimas įžymybes, bet ir itin griežtų pasisakymų apie 

netinkamą jų autorių, leidinių redaktorių darbą. Tačiau straipsnio populiarumas internete 

sprendžiamas pagal komentarų skaičių, tai reiškia, kad komentaro turinys nesvarbus, bet kokiu 

atveju jis nulemia straipsnio pasisekimą ir atveria kelią kitai tokio pobūdžio informacijai. 

Paradokslu, bet vienintelis įmanomas protestas – tik pasyvi reakcija: neskaityti, nežiūr÷ti, 

nedalyvauti. Nuomon÷ nebereikalinga, nes viskas matuojama tik kiekybine kategorija. Galima 

kelti prielaidą, kad tokiomis sąlygomis Žižeko aprašytasis cinizmas ar Jamesono pastišas 

iškyla kaip gynybinis atsakas suvokiant pad÷ties beviltiškumą, bandymas atsiriboti, iš 

paskutiniųjų sukurti nuotolį.  
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Tam tikrą distanciją suteikia galimybę susikurti ir interneto erdv÷, ypač virtualieji 

socialiniai tinklai. Naujasis postmodernusis subjektas, pasak D.Beckman, vargiai 

beatskiriamas nuo jo protezo, funkcionuojančio per informacijos srautus137. Internetas sukuria 

sąlygas Aš sudvejinimui, o daugeliu atvejų ir naujos (ar kelių) asmenyb÷s, kuri galbūt buvo 

slepiama nuo kitų ar net paties savęs, kūrimui. Toji naujoji, pasak Mike Sandbothe, iš esm÷s 

pluralistiška, tapatyb÷, skleidžiasi nepriklausomai nuo mūsų buvimo, pinasi tarp kitų ir 

visuomet balansuoja tarp – realyb÷s ir virtualyb÷s138. Pokalbių svetain÷se, interneto 

platformose „Facebook“, „One.lt“ ir pan. asmuo gali kurti net keletą kartais visai originalo 

neatitinkančių taptybių. Virtualyb÷je identiteto konceptas primena vakuumą, kurį subjektas 

užpildo. Asmeniai duomenys tampa socialinio identiteto komponentais, iš naujo apibr÷žiantys 

ir atkuriantys kas mes esame: duomenų baz÷s – niekas kitas kaip performatyviosios mašinos, 

varikliai, atkuriantys prarastas tapatybes139,– pažymi D.Bellas.  

Vaizdas, kurį susidarome apie save ir vaizdas, kurį apie mus realyb÷je kuriasi kiti, 

įgauna gyvybę ir vystosi nepriklausomai nuo mūsų buvimo. Šios daugialyp÷s tapatyb÷s pinasi 

su kitomis – realiomis ir virtualiomis, kurias asmenys kuria atsižvelgdami į skirtingus 

kontekstus tinkle. „Mūsų virtualusis individualumas, – rašo Sandbothe, – sukomponuotas iš 

įvairiausių rolių, tapatybių ir funkcijų, kurias mes griežtai skiriame vienas nuo kitų ar nuolat 

vienas su kitomis jungiame, tinklo“140. Tai, kas organizuoja daugialypį subjektą – kontekstas. 

Tinkle gauta informacija maišosi su realia patirtimi ir skleidžiasi abiejų tipų komunikacijoje. 

Goffmanas pabr÷žia, kad žmonių tarpusavio sąveika apraizgyta daugybe visuotinai suvokiamų 

ir naudojamų ritualų bei simbolių, asmeniui įsitraukus į tiesiogin÷s ar netiesiogin÷s 

komunikacijos situaciją, tuo pat metu jis įžengia ir į pašnekovą vienijančią socialinę terpę, 

reguliuojamą tam tikros tvarkos d÷snių, visiems žinomų ir nesvarstomų įstatymų – 

universaliosios žmogiškosios prigimties (angl. universal human nature)141. Toji prigimtis 

skleidžiasi ne tik akis į akį situacijoje, bet ir per į kibererdvę paleidžiamus virtualiuosius aš.  

Patyrimas keliasi į virtualiąją erdvę, kurioje yra neišvengiamai transformuojamas. 

Slavojus Žižekas teigia, jog šiuolaikinis postmodernizmo kontekste besivystantis subjektas 

pasmerktas interpasyvumui142, taip populiarųjį interaktyvumo terminą versdamas aukštyn 

kojomis. Nesustabdomo informacijos srauto nuvargintos sąmon÷s pasekm÷ – apatija ir 

pasyvumas. Tačiau televizija, radijas, internetas, spauda siūlo išeitį – galimybę verkti ir 
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juoktis per kitą. Pasak Žižeko, konstruodamas savo vaizdą virtualioje erdv÷je ne tik turiu 

galimybę pažvelgti į save iš nuotolio, bet ir jausti netiesiogiai, per kitą, kitaip tariant, mano 

jausmai eksternalizuojami143.  

Žižeko kritiškai vertintas Foucault samprotavo, jog tapatumas įsikūręs už subjekto, jo 

išor÷je144. Virtuali erdv÷ leidžia tai įvertinti tiesiogiai. Patyrimas per kitą (šiuo atveju, 

internete kuriamą avatarą), pasak Žižeko, atveria kelią interpasyvumui ir suteikia laisvę: „kai 

Kitas paaukojamas vietoje manęs, aš aukoju save per Kitą; kai Kitas džiaugiasi vietoj manęs, 

aš pats džiaugiuosi per Kitą“145, be to, „žinojimas, jog Kitas reguliuoja procesą, kuriame aš 

dalyvauju, leidžia mano protui laisvai klajoti, nes aš žinau, jog čia nedalyvauju“146. 

Pasitelkiant Žižeko pavyzdį apie Kitą, įkūnytą televizijos ekrane, galima svarstyti ir apie kitą, 

„patupdytą“ viename iš virtualiųjų bendruomenių svetainių, atpalaiduojantį mus nuo įtampos 

kupinos „akis į akį“ komunikacijos ir leidžiantis ją valdyti kaip panor÷jus. 

Tokiomis sąlygomis kūniškumo kaip individo savęs ir aplinkos patyrimo įrankio 

koncepcija kinta. Patirti įmanoma nepriklausomai nuo vietos, nepaisant fizinio kontakto 

nebuvimo. Kūno kaip individo dvasin÷s talpyklos samprata prasiplečia. Michelio Foucault 

koncepcijoje individo teis÷s į kūną apribojamos. Kūnas, visų pirma suvoktinas kaip socialinio 

mechanizmo dalis. Tačiau jei Foucault filosofijoje žmogus išlaiko galimybę pažvelgti į save 

per nuotolį ir sąmoningai formuoja savotišką aš projektą, atsižvelgamas į supančius 

kontekstus ir funkcionuojančius prievartos mechanizmus, pasitelkdamas jau tik iš dalies sau 

priklausantį kūną, tai Baudrillardui subjekto kūnas nebeturi ne tik gimin÷s, bet ir kritinio 

mąstymo, tai kūnas be įvaizdžio, tampantis „absoliučiu paviršiumi“, nebeperskaitomu, 

nereprezentatyviu, praradusiu fenomenologinę vertę147. J.Baudrillardas pateikia kūno be 

įvaizdžio, kaip nieko nereprenzentuojančio ir nieko nebeatvaizduojančio simuliakro 

koncepciją. Būtent tod÷l galima kalb÷ti apie subjekto kaip Aš praradimą, anot Barevičiūt÷s, 

„neb÷ra tokio dalyko kaip asmens tapatyb÷. Kūnas neb÷ra tam tikro subjekto savasis pasaulio 

centras, tai neb÷ra sąmoningas ir gebantis suvokti subjektas“148.  

Straipsnyje „Kūnas anapus anatomijos“ svarstydama iškūnijimo problemą Jovil÷ 

Barevičiūt÷ teigia, kad postindustrinio kapitalizmo sąlygomis ir naujųjų medijų epochoje 

tradicin÷ kūno kaip biologinio organizmo ir asmens tapatyb÷s samprata ima keistis. 

Kūniškumas tampa suprantamas ne kaip tam tikras organinis tęsinys, o kaip savotiška mašina, 
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ekonominis politinis vienetas. Klasikin÷ kūno koncepcija praranda savo reikšmę: 

„informacijos srautai, žinių technologijos, vizualizacija – virtualiosios realyb÷s mašinos, 

sudarančios tam tikrą virtualų kūną, kurio mikrokosmin÷je erdv÷je vyksta daugialypiai 

interaktyvūs procesai, pasižymintys hiperintensyvumu ir hiperįtampumu149“. Kūniškumo 

sampratos transformacijoms apibūdinti Barevičiūt÷ pasitelkia Deleuze‘o ir Guattari kūno be 

organų koncepciją, kurioje kūnas nebeįmanomas sutapatinti su jokiu organizmu – tai 

elektroninis, besvoris, medijuotas darinys, „galinga neorganin÷ j÷ga, produkuojanti regimybes 

ir užvaldanti visą empirinį pasaulį“ 150. Vis d÷lto analizuodama radikaliąją Baudrillardo, 

Guattari, Deleuze‘o kūno sampratą Barevičiūt÷ apibendrina, kad neracionalu tvirtinti, jog 

šiuolaikin÷je situacijoje kūnas prarandamas arba tampa „nebekūnišku“, tačiau nepaneigtina ir 

tai, kad postindustrinio kapitalizmo bei naujųjų medijų kontekste kūniškumas patiria tam tikrų 

transformacijų, tampa socialiniu projektu, įmanomu keisti, performuoti151.  

Asmens tapatumas – ne pastovi, bet nuolat kintanti, besiplečianti kategorija. Pasaulis 

stebimas ir reflektuojamas visų pirma per individualią, asmenin÷s patirties formuojamą 

prizmę, tačiau socialin÷je terp÷je homogeniškumą keičia pluralizmas. Ne tik pasitelkiant 

kompiuterines technologijas įmanoma kurti atskiras, naujas tapatybes,– ir realyb÷je individo 

tapatumas – konteksto nulemtas požiūrio taškas. Asmens kaip t÷vo, sūnaus, darbuotojo, 

piliečio tapatyb÷s – vientiso homogeniško individo projektai, savotiški individo kūriniai, 

pavaldūs socialin÷je terp÷je vykstantiems pokyčiams. 

 

4. Erdv÷s samprata virtualioje tikrov ÷je 

Nagrin÷damas, kaip galia pasirodo XVII kuriamuose beprotnamiose, Michelis Foucault 

pastaruosius lygina su svečia šalimi. Kuriama visiškai naujo tipo erdv÷, kurioje iškeliama 

vinalyt÷ moralumo norma, diegiama rūpesčiu ir priežiūra, slepiančiais kryptingą tikslą 

malšinti ydas, naikinti nelygumus likviduoti nukrypimus nuo normos, netaisyklingumą, kitaip 

tariant, formuoti naują idealų pasaulį, kurį tie, kam pavyks ištrūkti iš tokio priegobsčio, tęs ir 

už jo ribų.152. Šiuolaikin÷ socialin÷ erdv÷, Foucault nuostatomis išlaiko visa apimančios 

kontrol÷s būtinybę, kuri skleidžiasi ir kompiuterin÷mis technologijomis formuojamoje 

virtualioje terp÷je.   

Staigus globalus interneto ir kompiuterinių technologijų išsivystymas nustebino net 

didžiausius skeptikus ir privert÷ valdžios d÷mesį nukreipti į kibererdv÷je vykstančius 

                                                 
149 Barevičiūt÷, J. Kūnas anapus anatomijos: G.Deleuze‘as, F.Guattari, J.Baudrillard‘as. Filosofija. Sociologija. 
T.19. Nr.1. P. 74 
150 Ten pat. P. 73 
151 Ten pat.. P. 79-80 
152 Foucault, M. Madness and Civilization. Routledge, 1965. P. 148-149 
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procesus. Su interneto atsiradimu iškyla nauji socialinei aplinkai būdingi kontrol÷s, 

reguliavimo, priežiūros mechanizmai, susiję su nevaldomu pornografin÷s medžiagos srautu, 

vaikų apsauga, asmenin÷s konfidencialios informacijos apsauga, įsilauž÷liais, virusais, 

autorinių teisių pažeidimu, vadinamojo netiketo diegimu ir puosel÷jimu ar net raidyno 

išsaugojimu anglų kalbos hegemonijos persmelktoje interneto terp÷je 

Mark aptaria žem÷lapio ir kibererdv÷s panašumą. Tai, kas jungia juos abu – virtualumas. 

Žem÷lapio, kuriame viskas matyti ir niekas negali būti pasl÷pta, kur atveriamas skirtumas tarp 

materialiųjų formų ir realios patirties153 įvaizdis skleidžiasi ir kompiuterin÷mis 

technologijomis organizuojamoje terp÷je. Kaip pastebi šių dienų mąstytojai, 

kibertechnologijos įveik÷ erdv÷s apribojimus, tačiau realybę racionalizuojantis žmogaus 

protas tikrov÷s matus perk÷l÷ ir į kiberterpę, kuri imama suvokti kaip globalaus masto 

erdvinis tinklas. Kiekvienas tinklalapis – atskira erdv÷, kuri lygiomis teis÷mis jungiasi su 

kitomis ir sudaro visumą – globalųjį žiniatinklį (WWW), kuriam kaip ir tikrovei būdingos tam 

tikros laisv÷s, teis÷s ir apribojimai.  Individo egzistenciją tokiomis sąlygomis Mark lygina su 

benamio keliautojo, siekiančio visuomen÷s užtarimo ir d÷mesio, kaip skaitytojo, sklaidančio 

tinklo „popierius“ ar paauglio, besistengiančio patekti į uždraustas zonas, kasdienybe154.  

Kibererdv÷je ne tik bendraujama, leidžiamas laisvalaikis, renkama informacija, vis 

dažniau ji tampa ir darboviet÷s, biuro ar net edukacin÷s įstaigos pakaitalu. Internete atliekami 

sand÷riai, egzistuoja virtualiosios mokyklos, suteikiama galimyb÷ baigti tam tikros srities 

kursus, gauti jų sertifikatus ir pan. Patogumo d÷lei daugelis realios erdv÷s institucijų funkcijų 

keliama į internetą. Universitetai administracinius reikalus, studentų registarciją vykdo 

naudodami kompiuterines technologijas, kuriamos studijų krypčių modulių svetain÷s, kuriose 

galima konsultuotis, bendrauti su d÷stytojais, formuojamos ir plečiamos duomenų baz÷s, 

virtualiosios bibliotekos. Tokiu būdu, pasak Mark, organizuojama kontrol÷ kaip tvarkos 

sistema, disciplinuojanti santykius tarp globalaus/visuotinio bei individualaus/intymiojo 

socialin÷je informacijos erdv÷je155. Taigi galima kalb÷ti ne apie tikrov÷s ir virtualyb÷s 

perskyrą, bet veikiau apie naują, realyb÷s sampratą transformuojantį darinį, abi terpes 

įtraukianti į vieną visumą. Anot Slavojaus Žižeko, „Virtuali Realyb÷ sukuria realybę, kuri pati 

neturi substancijos, kieto besipriešinančio Tikrov÷s branduolio. Virtuali Realyb÷ taip pat 

patiriama kaip realyb÷, nors n÷ra realyb÷. Šis virtualizacijos procesas baigiasi tuo, jog „tikrą 

realybę“ imame suvokti kaip virtualų darinį156.  

                                                 
153 Mark N. Cyberspaces of Everyday Life. Minnesota, 2006. P. 57 
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155 Ten pat.  P. 53 
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„Erdv÷s supratimo technologija skleidžiasi per kontrol÷s ir manipuliacijos metaforas; 

metaforos parodo pasaulio aspektus per skirtumus. Erdv÷s metafora plečiama kibererdv÷s 

sąvoka. Erdv÷ yra vienas iš technologinių kelių, kuriame susiduriame su pasauliu, skirdami 

realybę ir idealybę“ 157,- teigia R.Bartkus. Atv÷rę virtualiųjų bendruomenių tinklalapius 

individai įžengia į, Zigmunto Baumano terminais, prarasto rojaus pasaulį, prisodrintą malonių 

emocijų, teigiantį draugyst÷s, bendrumo vertybes ir leidžiantį bent trumpam pab÷gti nuo 

varginančios, kovos už būvį įtampos kupinos realyb÷s žem÷je. B.Michael pastebi, kad 

komunikacin÷s technologijos kuria simbolinį namų įvaizdį, kurio namiškiai turi privilegijuotą 

galimybę „keliauti“ bet kur ir įsivaizduoti save kaip didesnių, platesnių, transnacionalio masto 

bendruomenių nariais158. 

Virtuali erdv÷ – id÷jų erdv÷, atvira, turinti galią pl÷stis, neturinti ribų. Ir intymi, ir vieša 

tuo pat metu. Simuliacija reprezentuoja pasaulį ne jį atvaizduodama, perpasakodama ar 

argumentuodama, bet konstruodama modelį, skirtą atspind÷ti taisyklingumą, patirtį ir 

procesus, būdingus realiajam pasauliui159. Tod÷l, teigia Beckman, kibererdv÷ reikalauja 

kruopštaus planavimo, organizacijos, struktūruojamos „kiberarchitektų“, „kiberdizainerių“160. 

Tokioje bitų užpildytoje visatoje, kur sukurtas įspūdis, jog galima „keliauti“ bet kur, pamatyti, 

ką tik panor÷jus ir visuomet pasiekti reikiamus informacijos šaltinius vis d÷lto egzistuoja tam 

tikri apribojimai. Virtualiajame pasaulyje galima naršyti, kartais jame pasiklysti, rasti slaptų, 

dar neatrastų kelių ir terpių, į kurias patekti įmanoma tik turint raktus, t.y. slaptažodžius.  

Slaptažodžiai virtualioje erdv÷je visų pirma susiję su privatumo saugojimo, intymiosios 

ir viešosios erdvių perskyra. Uždraustos zonos, į kurias reikia patekti su slaptažodžiais, siūlo 

didesnę apsaugą ir kontrolę nuo nepageidaujamų asmenų žvilgsnių. Vis d÷lto virtualioje 

erdv÷je kaip anonimai naršantys individai palieka apie save gausybę informacijos. 

Elektroninio pašto duomenys, bankų kodai, slaptažodžiai – visa tai tarpsta specialiose 

duomenų saugyklose, duomenų baz÷se ir prireikus gali būti bet kada patikrinta, kai kuriais 

atvejais, pasinaudota (įsilaužimai). Visuomen÷s be didesn÷s ar mažesn÷s kontrol÷s, priežiūros 

įsivaizduoti neįmanoma. Tačiau, kaip pasteb÷jo Foucault, valdžia n÷ra koncentruota vienose 

rankose, ne statiška, o visaapimanti, nes „priežiūrą atlieka individai, taigi ji funkcionuoja kaip 

iš viršaus į apačią, o tam tikru mastu – ir iš apačios į viršų bei į šonus einančių santykių 

tinklas; šis tinklas „sukabina“ visumą, jį kiaurai veria vienas kitą sustiprinantys valdžios 
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efektai: prižiūr÷tojai nuolatin÷s priežiūros gl÷byje“161. Nemandagių, įžeidžiamų komentarų, 

draudžiamos informacijos platinimo problemos tampa visuotiniu reikalu. Nederamai 

besielgiančius vartotojus galima apskųsti svetain÷s vadovams, kurių pareiga pažeid÷jus 

pašalinti iš internetin÷s bendruomen÷s. Interneto platformų nariai taip pat turi teisę 

„užblokuoti“ nepageidaujamus asmenis, tai yra, pašalinti juos iš draugų rato ir panaikinti 

galimybę matyti su jais susijusią informaciją. Tokiu būdu galios iliuzija perduodama 

kiekvienam individui.  

Netiketas – virtualiajai erdvei adaptuota etiketo sąvoka, iš esm÷s nesiskirianti nuo jos 

pirmtako. Anot Jan Fernback ir Brad Thompson, interneto etiketas, kitaip – netiketas – iškelia 

du esminius etinius principus, kontroliuojant virtualioje erdv÷je besiformuojančių 

bendruomenių veiklą:  a) individualumas privalo būti gerbiamas ir puosel÷jamas; b) tinklas 

yra teigiamas ir turi būti saugojamas162. Taigi iš esm÷s į simuliuojamą tikrovę perkeliami 

pamatiniai egzistavimo realyb÷je principai – žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos imperatyvai.  

Nagrin÷damas postmodernizmo kontekstą A.Giddensas kaip vieną iš esminių 

postmoderniosios epochos ypatybių nurodo socialinių institucijų iškūnijimo procesą163. 

Valdžia netenka savo rūsčiojo kūniškojo pavidalo,  dabar ji tvirtai  įsitaiso žmogaus sąmon÷je. 

Neįmanoma žinoti, iš kur ir kieno galima būti stebimam, ar išvis galima būti pasteb÷tam. Vis 

d÷lto tomis pačiomis kompiuterin÷mis komunikacijos priemon÷mis vis dažniau pasiekia 

informacija apie autorinių teisių pažeid÷jų bausmes ir milijoninius jų padarytus nuostolius, 

kompiuterių įsilauž÷lius, informacijos vagis. Pasitelkiant tikrov÷je egzistuojančius 

organizavimo ir kontrol÷s pricipus virtualioji erdv÷  racionalizuojama. Anapus kompiuterio 

ekrano vykstantys procesai, pasak Eriksen, leidžia „ įsivaizduoti kibererdv÷s fantazijoje 

įkurdintą elektroninę sąmonę – gigantišką kolektyvinį ego164.  

Vis d÷lto virtualioji erdv÷ vartotojui visų pirma yra asmenin÷, t.y. matoma per asmeninių 

poreikių prizmę. Tur÷dama globalios struktūros pobūdį kiberrealyb÷ kuria jaudinantį pojūtį 

niekam nematomam klaidžioti po virtualiąsias „džiungles“, steb÷ti pasaulio keitimąsi. 

Virtualyb÷s privilegija – suteikti milžinišką auditoriją ir neapr÷piamą, nesibaigiančią, tod÷l 

niekuomet nepabostančią kelionę globaliu mastu. Be to, kibertikrov÷s lankytojai įgauna teisę 

kurti savo id÷jų pasaulius. Asmeniniai tinklalapiai, interneto platformų profiliai – atskiros 

visatos, kurių pavidalus ir taisykles organizuoja jų kūr÷jai. Taigi virtualyb÷je individas iškyla 

ne kaip statiškas situacijos steb÷tojas, bet kaip aktyvus dalyvis ar kūr÷jas, pats įgaunatis 

kontrol÷s ir priežiūros teises. Kita vertus, pasak B.Michael, „tai iš esm÷s reiškia pasitraukimą 
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iš socialin÷s dabarties, vietoj jos konstruojant saugią asmeninę technologinę terpę“ 165. Patirtis, 

besiformuojanti virtualioje erdv÷je, maišosi su realiają, apčiuopiama tikrove ir formuoja 

vientisą individo egzistencijos vaizdą, kuriam jau vargiai begalima pritaikyti gyvenimo kaip 

kelio įvaizdį. Kaip teig÷ Jaspersas, „kiekviena būtis savo reikšme mums pasirodo tarsi koks į 

visas puses sklindantis atspindys166“.  

 

5. Tekstas kaip grafinis avataras 

Kurdamas savo tapatybę virtualioje erdv÷je individas sąmoningai organizuoja savo 

veiksmus, pasitelkdamas tekstą ir vaizdą. Tačiau naujo Aš modelio kūrimas n÷ra vien 

virtualios erdv÷s privilegija. Michelis Foucault pastebi, kad akimirką, kai asmuo pradeda 

rašyti tekstą, net jei jis pasirašytas jo vardu, pradeda veikti kaip kažkas šiek tiek kitas nei 

„autorius“. Ima formuotis  nuosekli seka nuo savęs į save, darnus sąryšis, skirtingas nuo 

realaus gyvenimo tapatyb÷s. Visa tai lemia naujo identiteto susikūrimą167. Virtualus vartotojo 

avataras – ne tik vaizdu, bet visų pirma tekstu organizuojamas kūrinys, kuriame kalb÷jimas, 

nulemtas komunikacijos kibererdv÷je pobūdžio, pasirodo kaip lakoniška, tačiau itin sodri 

minties išraiška. J.R.Young teigia, kad „ekrano medija gali būti ir racionali, daiktiška (raid÷s 

ekrane), atitinkanti knygos pavidalą, ir nepastovi, lengva, trumpalaik÷ kaip pokalbis“. 

Tokiomis sąlygomis virtualioje erdv÷je formuojasi keista komunikacin÷ struktūra, įsiterpianti 

tarp rašytinio bei sakytinio žodžio kategorijų, kurianti naujas kalbos laisves ir naujus 

apribojimus168.   

„Mintis egzistuoja visuomet. Nors menkiausia mintis tarpsta net pačiuose kvailiausiuose 

dalykuose, net tylos užlietuose kasdieniuose įpročiuose“169,- teigia Foucault. Neįpareigojamą 

laisvalaikio praleidimo būdą siūlančiuose socialiniuose tinklalapiuose naršantys individai kaip 

savo egzistavimo įrodymą palieka didžiulius kiekius vaizdin÷s ir tekstin÷s informacijos, 

užsiliekančios interneto „saugyklose“, anksčiau ar v÷liau prarandančios savo aktualumą, 

tačiau visuomet slepiančios, koduojančios tam tikrą mintį, požiūrį, emociją, simbolį.  

Interneto bendruomen÷s „Facebook“ nariai savo profiliuose ne tik gali talpinti tekstus ar 

bendrauti tarpusavyje realiuoju laiku, bet ir turi galimybę fiksuoti savo nuotaikas, mintis, 

pastabas profilio lentoje. Pastarojoje įrašytas „What‘s on your mind?“ (liet. kas tavo mintyse) 

– nuoroda į naujausią, šviežiausią emociją, patyrimą, mintį. „Ką galvojate?“ (išverstas 
                                                 
165 Michael, B. Sounding Out the City: Personal Stereos&the Management of Everyday Life. Berg Publishers, 
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166 Jaspersas, K. Filosofijos įvadas. Vilnius, 1998. P. 87 
167 Foucault, M. Interviu: Je suis un artificier. 2004. Šaltinis internete: http://www.michel-
foucault.com/quote/2005q.html 
168 Young, J.R. Textuality in Cyberspace: MUDS and Written Experience. Šaltinis internete: 
http://cyber.eserver.org/young2.txt 
169 Harley, R. The Essential Works of Michel Foucault 1954-1984. T.3. New York, 2000. P.456  



 42

„Facebook“ atstovų) simbolizuoja ir šiuolaikin÷je visuomen÷je įsivyravusią naujumo kaip 

vertyb÷s id÷ją. Taigi atsakymas į tokį klausimą pasmerktas greitai pasenti, pačia savo esme 

yra trumpalaikis ir egzistuoja tol, kol yra pakeičiamas nauja ir tuo pranašesne mintimi. Kita 

vertus, jau pats kontekstas – pasaulinis žiniatinklis, kurį galima laikyti vienu milžinišku 

hipertekstu, – neatsiejamas nuo nuolatinio kitimo, pastovaus jud÷jimo būsenos170. 

Naujumą, operatyvumą implikuojantis skatinimas pabr÷žiamas šalia tekstui („Ką 

galvojate?“) įvesti skirto langelio esančio mygtuko pavadinimu „Share“ (liet. pasidalink). 

Toks kvietimas pasidalinti savo mintimis sukuria įspūdį, kad kiekvieno tinklapio vartotojo 

kasdienyb÷ įdomi, intriguojanti, atsitiktin÷ id÷ja, gimusi galvoje bet kurią akimirką, aktuali, 

ypatinga. Kita vertus, iš pirmo žvilgsnio nerūpestingas skatinimas dalintis emocijomis 

įpareigoja, verčia apmąstyti, ką ir kaip pasakyti. Mintis, kurią matys visi draugai, turi tinkamai 

reprezentuoti asmenybę ar bent jau jos nekompromituoti. L.Wittgensteinas kalbą suvokia kaip 

žaidimą, kuriame žodžiai tarsi šachmatų figūr÷l÷s; žinoti, kaip panaudoti žodį, tolygu žinoti, 

kur stumtel÷ti figūr÷lę171. Kontekstas – pagrindinis veiksnys, formuojantis kalbos stilių, 

minčių d÷liojimo būdą ir t.t. Galima pasteb÷ti, kad kalbai virtualaus bendravimo svetain÷se 

paprastai būdingas lakoniškumas, koncentruotumas, teksto apipavidalinimas grafin÷mis 

ženklų konfigūracijomis – šypsen÷l÷mis, mirktel÷jimais.  

Remiantis statistiniais duomenimis, anglų kalba – vyraujanti internete: būtent ja 

pateikiami net du trečdaliai virtualioje terp÷je patalpintos informacijos172. Kita  vertus, anglų 

kalbos hegemonija silpn÷ja, vis dažniau svetainių informacija pateikiama keliomis 

skirtingomis kalbomis, o tarptautiniu mastu itin populiarūs socialiniai tinklalapiai siūlo naujai 

įdiegtą galimybę jais naudotis vartotojo vietine kalba. Įdiegta galimyb÷ „Facebook“ naudotis 

lietuvių kalba, verčia atkreipti d÷mesį į kalbinius ir vertimo skirtumus. Jei angliškasis „What‘s 

on your mind?“ – betarpiškas, nerūpestingas (tai nurodo jau pats neoficialiai kalbai būdingas 

what‘s), tai išverstas į lietuvių kalbą jis įgauna oficialumo, nuotolį sukuriančios intonacijos 

(„K ą galvojate?“) visų pirma d÷l mandagumą, pagarbą implikuojančio kreipinio jūs, 

reprezentuojamo veiksmažodžiu galvojate. Sutikimą, teigiamą įvertinimą nurodantis į viršų 

iškelto nykščio paveiksl÷lis, apibūdinamas „Likes this.“, išverstas į lietuvių kalbą – „Sako, 

kad patinka.“ – tampa šiek tiek ilgesnis ir tuo pačiu stokoja angliškajam būdingo 

koncentruotumo, glaustumo. 

Foucault svarsto veiksmažodžio teiginyje vaidmenį ir teigia, kad būtent jis pabr÷žia 

reprezentacinį kalbos pobūdį. Veiksmažodžio būti formos aptinkamos kiekviename teiginyje, 
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„mes negalime pasakyti, kad daiktas yra kokiu nors kitu būdu nei tik tuo, kad jis tiesiog yra“ . 

Be to, veiksmą, judesį implikuojantis žodis visuomet nurodo pradžią kaip pagrindą visumai173. 

Klausime „What‘s on your mind?“ esantis sutrumpintas veiksmažodis is (liet. yra), kaip jau 

min÷ta, vertintinas kaip nuoroda į dabartį, naujumą. Toks skatinimą reiškiantis klausimas 

kartu ir patikslina, nubr÷žia šiokias tokias gaires: įrašyti galima viską, vis d÷lto leidžiama 

suprasti, kad iš tiesų tinka tik tai, kas dar „šviežia“, tik ką sučiuopta mintyse, be to, įdomu, 

netik÷ta. Tokiu būdu tekstas v÷l grąžina prie disciplinarin÷s Foucault socialinio konteksto 

sampratos: „teiginys turi priklausyti disciplinai, jis turi naudotis gana apibr÷žto tipo 

sąvokin÷mis arba technin÷mis priemon÷mis“174. Taigi, būti tinkamas kontekstui, kuriame 

pasirodo.  

Mygtukas „Share“ (liet. pasidalink), patalpintas ne tik šalia tekstui skirto „Ką 

galvojate?“, jis taip pat siūlo ir „dalintis“ filmuotais vaizdeliais. „Vaizdas provokuoja 

susižav÷jimą, kalba lemia pasisavinimą“ 175,- pažym÷jo Rolanas Barthesas. Vaizdo ir teksto 

santykis bene ryškiausiai virtualių bendruomenių tinklalapiuose pastebimas nagrin÷jant 

komentarus po nuotraukomis ar filmuotais vaizdeliais. Apie vaizdo ir teksto neatsiejamumą 

kalba nemažai moderniųjų mąstytojų. Pasak B. Chomskio, kalba ir vaizdinis suvokimas vienas 

su kitu glaudžiai susieti176. U.Eco požiūriu, tekstas sumažina galimų interpretacijų skaičių177, 

taigi tekstu įformintas vaizdinys tarsi užbaigiamas, „apkarpomos“ ir jo interpretacijų ribos. 

Kita vertus, Sandbothe nuomone, hiperteksto situacijoje jau pats rašymas ir skaitymas tampa 

atvaizdavimo, iliustravimo operacijomis178.  

Komentarai – neatsiejama internetin÷s „Facebook“ platformos ypatyb÷, įtvirtinanti 

lengvos, neįpareigojančios ir pozityvios atmosferos įspūdį. Komentuoti gali kiekvienas, jei 

nuotrauka, filmuotas vaizdelis yra patalpintas vieno iš draugų, arba yra paties patalpinusiojo. 

„Komentaras užkerta kelią diskurso atsitiktinimui“179, - teigia Foucault, taigi įrašytas po 

nuotrauka, gali būti skirtas paaiškinti, susiaurinti jos reikšmę, padaryti vaizdą suprantamą 

didesniam žmonių skaičiui. Pasak Bartheso, kalba padaro įmanomą informacijos pateikimą, ką 

fotografija gali ribotai, o kai kuriais atvejais ir negali visai. Tai, ką kalba prideda vaizdui, tai 

žinojimas180.  
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Tekstas virtualioje erdv÷je taip pat skatina persvarstyti rašytinio ir sakytinio žodžio 

atskirtį. Sandbothe pastebi, kad d÷l naujųjų komunikacijos technologijų, skirtumas tarp 

kalb÷jimo ir rašymo vis labiau nyksta181. Galima pasteb÷ti, kad daugelis tekstų socialiniuose 

tinkalalapiuose n÷ra saistomi griežtos struktūros, neretai ir skyrybos, rašybos taisyklių 

išmanymo. Labiau gyvą pokalbį primenančiuose tekstuose apstu ne tik emocijas išreiškiančių 

grafinių ženklų konfigūracijų, bet ir jaustukų, ištiktukų, skyrybos ženklais nurodomų 

nutyl÷jimų, entuziazmą išreiškiančių net kelių ar keliolikos šauktukų, klaustukų. Kalba 

virtualiose bendravimo svetain÷se išsiskiria ypatingu performatyvumu bei emocingumu.  

Young, analizuojantis virtualiojo MUD žaidimo ypatybes, taip pat pabr÷žia 

performatyvios kalbos įsigal÷jimą, kurį lemia žinojimas, jog net pokalbio realiuoju laiku metu 

kibererdv÷je daugiau ar mažiau įmanoma kontroliuoti tai, kas sakoma182. Tokiu būdu 

internetas išlaisvina pašnekovus nuo įtampos akis į akį situacijoje –  nemalonių tylos pauzių, 

nesusipratimų, jaudulio sukeltų mikčiojimų, perd÷tos gestikuliacijos ir pan. Kaip teig÷ 

Derrida, kalb÷jimas simbolizuoja gyvybę, organiškąjį, spontaniškąjį komunikacijos pobūdį – 

„ištarti žodžiai gimsta, subręsta ir numiršta akimirkos dvelksme“ 183, tuo tarpu rašytinis žodis 

kompromituoja, naikina momento didybę ir nebetenka žodžiu išsakytos emocijos, ore 

tvyrančio jausmo. 

R.Bartkus rašymą suvokia kaip išankstinę visų fenomenalių formų sąlygą ir pabr÷žia 

virtualųjį jo pobūdį. „Tai p÷dsakas, žym÷, grafema, fonema; jis visuomet būna neidentiškas, 

negrynas, visuomet kvestionuojamas „paprastas“ jo autentiškumas. Rašymas griežčiausia 

prasme yra virtualus, o ne fenomenalus; jis ne produkavimas, o tai, kas produkavimą daro 

įmanomą“ 184. J.Lavrinec nurodo rašto kaip savivokos medijos terp÷s, kurioje vyksta savęs 

įprasminimas reikšmę ir pastebi dvejopą vakarų kultūroje įsigal÷jusią jo funkciją – kaip 

prisiminimo ir kaip amnezijos  (užsimiršimo) įrankio“185. Užrašytos mintys tarsi įgauna 

prasmę. Tai, kas užrašyta, tarnauja kaip įrodymas, kaip dokumentiškas patirties fiksavimo 

rezultatas. Tai ypač ryšku analizuojant sparčiai išpopuliar÷jusius internetinius dienoraščius, 

vadinamuosius blog‘us. Tokie asmeniniai tinklalapiai, prarandantys dienoraščio kaip intymios, 

su niekuo nesidalijamos emocijų, minčių patirties saugyklos, prasmę tampa saviraiškos terpe. 

„Dieną po dienos rašant, prisiminimas virsta metodiška praktika“186,- pastebi Lavrinec. 

Virtualiuose dienoraščiuose talpinamos nuolat papildomos mintys apie dienos įvykius 
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asmeniniu ir globaliu mastu, reakcija į vyraujančius pasiketimus socialin÷je erdv÷je, tradicin÷, 

eseistinio pobūdžio ir kt. kūryba, įtraukianti vertybių, nuostatų svarstymą, asmens tekstu 

įformintas sąmon÷s srautas tampa prieinamas nesuskaičiuojamiems kiekiams žmonių, 

atveriamas jų vertinimui, reakcijai.  

Kaip pasteb÷jo M.Heidegeris, „Išsisakanti šneka yra pranešimas. Jo būtiškosios 

tendencijos tikslas – atverti klausančiojo būtį tam, ką šneka šnekantysis“187. Kalb÷jimo esm÷ – 

interakcija. Pasak R.Bartkaus, „Pranešimas su tam tikru informacijos krūviu įgauna vertę tik 

sulaukęs pri÷m÷jo atsakymo, ir virsta reikšme“188. Vargu ar verta abejoti, kad teksto talpinimo 

virtualioje erdv÷je intencija susijusi su įvertinimo ar nors mažiausios reakcijos laukimu. Kita 

vertus, kaip teigia Lavrinec, „raštas tam tikra prasme virsta ir savistabos (narciziškumo, 

Barthes’o žodžiais tariant) poligonu“189. Kuriamas tekstas tampa pagrindiniu tapatumo 

formavimo įrankiu – priemone tekstu atvaizduoti asmens avatarą iš individualios 

egzistencin÷s perspektyvos, pasitelkiant patirties suformuotą žinojimą. Pagal M.Heidegerį, 

išsakyta mintis talpina savyje supratimą bei interpretaciją ir turi „čia-būtiškojo supratimo 

interpretacinę išsklaidą“. Artikuliuotos išraiškos reikšmių visuma koncentruoja atverto 

pasaulio, kitų su-čia-būties ir savos kame-būties sampratą190. Komunikacija suteikia galimybę 

iš naujo išgyventi aplinką, naujai pažvelgti į savo patirtį per kitą, jo patirties prizmę. Patarl÷ 

„Žvirbliu išskrenda, jaučiu sugrįžta“ atspindi tai, kad reikia atsakyti už savo žodžius, juos 

apgalvoti prieš išsakant. Kita vertus, kirba ir dar viena interpretacija – kiekviena išsakyta 

mintis tarsi atsiskiria ir ima funkcionuoti savarankiškai, nepriklausomai nuo jos reišk÷jo 

intencijų, rasdama kelią į naujus ir kurdama naujus diskursus.  

 

6. Aplinkos vizualizacija ir virtuali realyb ÷ 

Aptardamas kino pasirodymą Lietuvoje Vytautas Mikalauskas taip išreišk÷ žmonių, 

pirmąkart išvydusių „judančius paveikslus“, reakciją: „Kinu dom÷josi dideli ir maži, 

apsišvietę ir bemoksliai, turtingi ir skurdžiai. Kinas buvo sensacija. Ant ištemptos baltos 

drob÷s d÷davosi nepaprasti dalykai: žiūrovams prieš akis atsiverdavo durys į nežinomas šalis, 

kur gyveno nematyti žmon÷s, gyvuliai, žv÷rys ir paukščiai191“. Tačiau ne visiems judantys 

vaizdai k÷l÷ susižav÷jimo šūksnius. Kaip ir visuomet, sensacingos naujov÷s žmonijos 

istorijoje sulauk÷ aktyvios priešiškos reakcijos: „Daugelis bežiopsojančių į ekraną galvodavo, 

kad teisūs tie, kurie tvirtino, jog šioje nedidel÷je traškančioje ir zyziančioje mašinoje tūno 
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velnias. Tai jis priverčia paveiksliukus jud÷ti. Geras katalikas neis žiūr÷ti velnio išmislo. 

Tegul visa tai žiūri čigonai ir žydai“192.  

Pasak Joanne Finkelstein, kinas padar÷ žmogaus sąmonę matomą. Nuo šiol lytis tapo 

asociatyvi su tam tikrais daiktais ar net spalvomis. Vienos automobilių ar cigarečių rūšys gali 

būti moteriškos, kitos – vyriškos. Nors tai atrodo savaime suprantama ir seniai susiformavusi 

nuovoka, tačiau iš tiesų taip n÷ra. Tai, kaip mes skaitome kūną ir mus supančią fizinę aplinką, 

– giliai įsišakniję į mūsų kultūrą193, – pažymi Finkelstein. Kinas ir fotografija žmonijai suteik÷ 

galimybę ne tik pasakyti, bet ir parodyti be tiesioginio kontakto, akis į akį situacijos. Vaizdas 

tarsi įformina realybę, įsivaizduojamybei suteikia tikrov÷s pavidalą. „Socialin÷ erdv÷ dabar 

prisodrinta vaizdinio kultūros“194, – teigia Jamesonas. Remiantis statistika, 90% kasdien 

gaunamos ir įsimenamos informacijos sudaro vaizdai195. Taigi šiuolaikinis žmogus – 

persisotinęs vaizdais, informacinio triukšmo užlietą sąmonę tampa vis sunkiau nustebinti, 

priversti stabtel÷ti, sužiurti, suklusti. „Spektaklis – socialinis reginių skleidžiamas ryšys tarp 

asmenų“ 196, – teig÷ Guy Debordas, tyrin÷jęs XX amžiaus antrosios pus÷s visuomeninę 

situaciją ir jai pritaikęs Spektaklio įvaizdį. Vaizdinio kultūros įsivyravimą G. Debordas, 

J.Baudrillardas, M.Horkheimeris, T.Adorno suvok÷ dramatiškai – kaip s÷kmingai veikiančią 

visuomen÷s unifikacijos, suvienodinimo strategiją.  

Vizualumo svarba kasdienyb÷s suvokimui ir asmens tapatumo formavimuisi leidžia 

atsigręžti į pamatinę juslių funkcionavimo id÷ją. Arvydas Šliogeris svarsto dar Aristotelio 

„Metafizikoje“ suformuluotą reg÷jimo pranašumo kitų juslių atžvilgiu temą. Anot Šliogerio, 

„reg÷jimas – tauriausa ir labiausiai nežmogiška jusl÷, išaukštinta graikų, bet paniekinta 

krikščionyb÷s ir visiškai pasmerkta, falsifikuota moderniojo technomokslo bei masinių medijų 

sudievinimo“197. Reg÷jimą lietuvių filosofas taip pat suvokia kaip svarbiausią patyrimo sąlygą 

– „patirti, reiškia savo akimis, be kalbos akinių pamatyti“198. Taigi atvaizdas nurodo ir 

dvejopą reg÷jimo jusl÷s pobūdį – gebą žiūr÷ti ir skaityti. R. Bartheso filosofijoje skaitymas 

pralaimi žvilgsniui: „Vaizdas yra vientisas, tiršta sistema; kalba yra fragmentiška, tai atvira 

sandara: palyginus abu, pirmasis tarnauja kompromituojant antrojo galią199. Štai kod÷l 

reklaminiai stendai, prekiniai ženklai taip efektyviai įsitvirtina žmogaus sąmon÷je, kita vertus, 
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„Vaizdas pirkimą padaro beprasmiu, nes jį pakeičia200. Kalb÷damas apie skaitymo krizę 

Jamesonas pažymi, kad „grįžimas prie estetikos gali rasti savo loginį pagrindą kultūros, ypač 

vaizdinių kultūros, ekspansijoje, jai plačiau pasklindant po visus socialinius sluoksnius“201.  

Žymusis čekų mąstytojas Vilèmas Flusseris išskiria dvi kritines žmonijos civilzacijos 

vystymosi ašis – linijinį mąstymą įvedusį raštą ir vaizdus kuriančių technologijų išradimą202. 

Kai tampa įmanoma atvaizduoti, dalintis vaizdais, juos platinti ir pačiam savarankiškai kurti, 

kinta ir realyb÷s samprata. Užfiksuotas vaizdas tampa įrodymu, tikrov÷s atkūrimo įrankiu. 

Kita vertus, būtent vaizdo kaip tikslaus realyb÷s atspindžio galimybe abejoja daugelis šių 

dienų mąstytojų. Flusseris vaizdus suvokia kaip tarpininkus tarp žmogaus ir pasaulio. Vaizdai 

skirti padaryti pasaulį perteikiamą, pasiekiamą ir įsivaizduojamą žmogui. Tačiau net ir 

suteikdami tokią galimybę jie įsiterpia tarp individo ir pasaulio. Jie sukurti tapti žem÷lapiais ir 

virsta ekranais, užuot pateikę pasaulį žmogui, jie jį reprezentuoja, pastato save į pasaulio vietą 

taip, kad pats žmogus tampa vaizdų, kuriuos kuria, įrankiu, funkcija203. Tod÷l realiu tampa ne 

tai, kas atvaizduojama, o tai, kas svarbu, ką pavyksta dešifruoti.   

Interneto platformose vaizdas tampa pagrindine savireprezentacijos ir net komunikacijos 

priemone. Facebook“, „MySpace“, „One.lt“, „Pažintys.lt“ ar kitų tinklalapių vartotojų profiliai 

– grafiniai avatarai, iš vaizdinių fragmentų atkuriantys individo požiūrį į save, aplinką, 

socialinę situaciją, pilni simbolių ir kodų. Savo vaizdinį virtualioje erdv÷je projektuojame 

pagal sąmon÷je susiformavusį savęs įsivaizdavimą. Kita vertus, kaip teig÷ McLuhanas, „Mes 

tampame tuo, į ką žiūrime“204. Reprezentuodamas save kaip tam tikrą tipažą virtualioje 

bendruomen÷je, asmuo atidžiai renkasi, kuriuos vaizdus publikuoti, apmąsto, kokius 

komentarus rašyti profilio lentoje, siekdamas formuoti patrauklų, originalų, artimiausią 

sąmon÷je sukurtam naratyvinį Aš modelį.  

Daugumą „Facebook“ vartotojų visų pirma reprezentuoja pagrindin÷ profilio nuotrauka, 

kaip patikimas vaizdinis įrodymas kitiems, kad asmens vardas ir jo atvaizdas sutampa. Tačiau 

profilio nuotrauka taip pat gali būti ir grafin÷ abstrakcija, vaikiškas piešin÷lis ar fotografija, 

visai nesutampanti su subjektu. Tokiu būdu ją patalpinęs asmuo savo virtualiesiems draugams 

siūlo savotišką žaidimą – iškoduoti, bandyti suprasti, ką nor÷ta pasakyti. Anot Lavrinec, 

bandymas išreikšti fotografijoje užfiksuotą patyrimą grindžiamas nuostata, kad „fotografija 

yra ne tik ir ne tiek „vizualin÷ medžiaga“, kuri gali praversti kaip fotodokumentas arba 

iliustracija, bet matymo ir mąstymo technika, kuri leidžia tematizuoti kasdienybę ir 
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laikiškumą, atsitiktinumą ir istoriškumą, amneziją ir atmintį“205. Nuotraukos, talpinamos 

socialiniuose tinklalapiuose, paprastai atidžiai parenkamos profilio tur÷tojų kaip geriausiai 

nurodančios jų mąstymo būdą ir išvaizdą. Rolanas Barthesas iš naujo persvarst÷ tokį suvokimą 

ir teig÷, kad nors asmuo nor÷tų, jog besikeičianti jo išvaizda, priklausanti nuo metų ir 

aplinkybių, visų pirma visada sutaptų su jo paties savęs įsivaizdavimu ir suvokimu, veikiau 

yra priešingai – Aš niekuomet neatitinka tikrojo vaizdo206.  

Vis d÷lto individualių profilių lankytojai pateiktus vaizdinius daugiau ar mažiau suvokia 

kaip neginčijamus, tiesa, tik virtualioje tikrov÷je, elementus. Finkelstein pastebi, kad id÷jos ir 

vaizdiniai aktyviai cirkuliuoja aplinkui, mes priimame juos kaip autoritetingą informaciją, 

tačiau tuo pat metu suvokiame, kad tai t÷ra tam tikras požiūris, vienas iš aib÷s galimybių 

matyti pasaulį207. Tik ar galime tinkamai suprasti tai, kas sukurta per subjektyvios patirties 

suformuotą vaizdinio kūr÷jo ar jo fiksuotojo patirties prizmę? Flusseris suabejoja, ar 

šiuolaikinis žmogaus sugeba kritiškai įvertinti jį supančius vaizdus ir teigia, kad individas 

renkasi tik÷ti tuo, ką mato atvaizduotą fotografijoje, tokiu būdu išsilaisvindamas iš 

reikiamyb÷s šifruoti, išskaityti konceptualią, simbolinę vaizdo mintį208.  

Nuobodulys – tai, ko bene labiausiai siekiama išvengti socialiniuose tinklalapiuose. 

Naujumas – periodiškai keičiamos profilio nuotraukos, talpinami nuotraukų albumai 

grafiniam individo avatarui suteikia patrauklumo, atkreipia kitų vartotojų d÷mesį. Nors 

virtualioje erdv÷je kuriamas asmens tapatumas atrodo daugiau žaidybinins, pramoginis 

procesas, vis d÷lto ir čia neišvengiama tam tikros socialin÷s įtampos. Zywica bei J.Danowski 

atliktas interneto platformos „Facebook“ tyrimas rodo, kad didžioji dalis vartotojų prisipažino 

nuolat tobulinantys savo profilius, siekdami populiarumo, d÷mesio, pripažinimo209. Virtualioje 

erdv÷je reprezentuojamas individo gyvenimas, pasitelkiant vaizdus, sukuria efektingos, 

estetiškos egzistencijos įspūdį. Taigi tampa svarbiau ne tik ką, bet ir kaip pasakyti, kaip 

parodyti. 

Kasdienyb÷s estetizacija, kaip pastebi šių dienų mąstytojai, tampa vyraujančia socialine 

tendencija. Estetizacijos poreikio strategija, pasak B.Michael, įkūnyta pačioje komunikacijos 

technologijų sferoje210. Postmodernizmo teoretikas J.Jamesonas pabr÷žia, kad šiuolaikin÷s 

visuomen÷s d÷mesys susitelkiamas į „dekoratyvumą, į vizualinius menus ir muziką, dabar 
                                                 
205 Lavrinec, J. „Fotografin÷s tapatyb÷s“ problematikos kristalizavimas R.Barthes‘o Šviesiosios kameros 
pagrindu. Filosofija. Sociologija. Nr.3, 2006. P. 43 
206 Барт, P. Camera lucida. Комментарий к фотографии. Москва, 1997. P. 23 
207 Finkelstein, J. Art of Self Invention: Image and Identity in Popular Visual Culture. I. B. Tauris & Company, 
2007. P. 221 
208 Pagal: Flusser, V. Towards A Philosophy of Photography. Reaktion Books, 2000. P. 28 
209 Danowski, J., Zywica, J. The Faces of Facebookers. Journal of Computer-Mediated Communication. Nr. 14, 
2008. P. 20  
210 Michael, B. Sounding Out the City: Personal Stereos&the Management of Everyday Life. Berg Publishers, 
2000. P. 171 
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suprantamą kaip dekoratyvų erdv÷s užpildymo būdą“ 211. Ekonomin÷s gerov÷s eroje, apsuptas 

iš reklamų į jį žvelgiančių tobulo grožio modelių, asmuo pradeda jausti poreikį kontroliuoti 

savo kasdienybę, estetiškai ją ištobulinti, taip siekdamas priart÷ti prie komunikacin÷mis 

priemon÷mis skleidžiamo „tobulo gyvenimo“ modelio. Vaizdai pasitarnauja kaip gair÷s 

tinkamai organizuojant savo gyvenimą.  

Kaip vienus iš aplinkos estetizacijos įrankių B.Michael analizuoja ausinukus. 

Kasdienyb÷s estetizacija muzika kuria pasaulį kaip įsivaizduojamą erdvę, projektuojamą 

individualių troškimų212. Muzikinis fonas, nuolat užildantis individo kasdienybę, atriboja jį, 

formuoja atskirą, garsais nuspalvintą ir jų sukeltų malonių emocijų prisodrintą pasaulį. 

Socialin÷s erdv÷s estetizaciją Michael sieja su Vakarų kultūoje įsišaknijusia solipsistine 

patirties transcendencija213. Galima pasteb÷ti, kad virtualios bendruomen÷s „MySpace“, 

„Facebook“ ar kt. formuoja dviprasmišką situaciją – vienatv÷je klaidžiodamas po kitų 

vartotojų profilius ar kurdamas savąjį asmuo gauna buvimo bendruomen÷je, tarp žmonių 

iliuzij ą. Muzika, kaip ir vaizdai, čia tampa priemone komunikuoti, pasakyti apie save, 

informuoti apie savo kuriamą įvaizdį ir savą kasdienybę. Muzikos kūrinys profilyje – 

patalpinta emocija, kuria dalijamasi su kitais, o kartu tai ir vienas iš profilio apipavidalinimo 

būdų.  

Virtualiose bendruomen÷se, ypač susijusiose su naujų pažinčių mezgimu, žmogaus 

išvaizda tampa centriniu d÷mesio objektu. Estetikos imperatyvą kuriančių visuomen÷s 

informavimo priemonių įtaka persikelia ir į socialinius tinklalapius. „Mes išmokome matyti 

save ir dešifruoti aplinką per vizualinius produktus ekrane“214,- teigia Finkelstein. 

Fotografijoje užfiksuotas žmogaus kūnas, į visumą sutraukiantis fizinius duomenis, aprangą ir 

laikyseną, tampa pirmuoju ir lemtingu informacijos skleid÷ju interneto pažinčių svetain÷se. 

Kaip teigia Giddensas, šiuolaikin÷je situacijoje „kūno jau nebegalima daugiau tik „pripažinti“, 

maitinti ir puošti pagal tradicinį ritualą; jis tampa asmens tapatumo refleksyvinio projekto 

branduoliu“215. Žmogaus išvaizda ar tai, kaip jis pristato save žiniasklaidoje, televizijoje ar 

virtualioje bendruomen÷je imama suvokti kaip absoliuti tiesa, neretai nulemianti aplinkinių 

elgesį ar nuostatas jo atžvilgiu. „Žmogaus kūnai tampa ne tik objektais, bet ir pirminiais žinių 

bei pirminių prielaidų šaltiniais“216, - pastebi D.Repečkait÷. Ekonominę situaciją, pažiūras, 

estetinį skonį atspindinti apranga taip pat koreguoja asmens vertinimo nuostatas. Rolanas 
                                                 
211 Jameson, F. Kultūros posūkis. Rinktiniai darbai apie postmodernizmą. Vilnius, 2002. P. 157 
212 Michael, B. Sounding Out the City: Personal Stereos&the Management of Everyday Life. Berg Publishers, 
2000. P. 188 
213 Ten pat. P. 193 
214 Finkelstein, J. Art of Self Invention: Image and Identity in Popular Visual Culture. I. B. Tauris & Company, 
2007. P. 8 
215 Giddens, A. Modernyb÷ ir asmens tapatumas. Vilnius, 2000. P. 227 
216 Repečkait÷, D. Kūnas kaip informacijos vienetas. Atgimimas. 2009, balandžio 26 d.  
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Barthesas, madą suvokia kaip simbolinę kalbą, kaip reikšmę217, t.y. vieną iš komunikacijos 

elementų, būdų „pasakyti“ apie save. Šią mintį pratęsia Giddensas, pabr÷ždamas, kad „visose 

kultūrose apranga yra daug daugiau, negu priemon÷ kūnui apsaugoti: akivaizdu, kad tai 

priemon÷ simboliniam pasirodymui, išorin÷s formos suteikimas asmens tapatumo 

naratyvams“218 

Vaizdu apipavidalinamas Aš projektas virtualioje erdv÷je verčia d÷mesį sutelkti į 

steb÷jimą. Darley pastebi, kad virtualioje erdv÷je d÷mesys turi virsti grynu nuolatiniu 

susižav÷jimu „paviršiaus spektakliu, detalių bei formų jud÷jimu ir žaismu“219. Socialiniuose 

tinkalalpiuose reprezentuojamas tapatumas – sodri, prieš tai kruopščiai įvertinta individualios 

tekstin÷s ir vaizdin÷s informacijos sankaupa, neva dokumentiškas, tačiau iš tiesų atidžiai 

„sustyguotas“ realyb÷s atspindys. Pasak Slavojaus Žižeko „aplinkos vizualizacijos poreikis 

atspindi desperatišką siekį sugrąžinti kūno Tikrovę“ 220. Vaizdas užpildo ir „įtikrovina“, 

skaitmeninį avatarą, vis atgaivinamą realyb÷s įrodymais – fotografijomis ar filmuotais 

vaizdais.  

Mobiliuosiuose telefonuose įdiegus vaizdo fiksavimo funkcijas, individai turi galimybę 

fiksuoti įsimintinas, išskirtines savo kasdienyb÷s akimirkas ir jomis dalintis su draugais 

virtualioje terp÷je. Anot Lull, skaitmenin÷s technologijos stiprų emocinį efektą sukelia d÷l 

greičio, produktyvumo ir intymumo, kurie pasiekia vartotoją puikios kokyb÷s vaizdiniais ir 

krištolinio skaidrumo garsu221. Įsigal÷jus kompiuterin÷ms technologijoms, popierinius 

atvirukus ar laiškus keičia elektroniniai, individus skiriant tūkstančius kilometrų, švent÷s 

proga ar tiesiog norint pradžiuginti dovanomis tampa grafiniai vaizdai. Virtualioje „Facebook“ 

bendruomen÷je vieni kitus vartotojai stebina skaitmeniniais g÷rimais, pyragaičiais, g÷l÷mis, 

bateliais, net bučiniais ar apkabinimais. Prisilietimo efektyvumą keičia dalyba pojūčiais. 

Dalijimąsi filmuotais vaizdais iš interneto svetain÷s „YouTube“ galima interpretuoti kaip 

keitimąsi gryna emocija. virtuali erdv÷ suteikia galimybę draugui padovanoti juoką, 

susižav÷jimą, graudulį, nuostabą ir t.t. Taigi fizinių kliūčių, didžiulių atstumų neribojamiems 

individams komunikacija kibererdv÷je tampa žaismingu, fantasmagorišku realyb÷s spektakliu, 

iš naujo priverčiančiu persvarstyti tikrov÷s ir fantazijos prieštarą.  

 

 

 

                                                 
217 Barthes, R. The Fashion System. Routledge, 2003. P. 10 
218 Giddens, A. Modernyb÷ ir asmens tapatumas. Vilnius, 2000. P. 85 
219 Darley, A. Visual Digital Culture. Surface, Play and Spectacle in New Media Centres. Routledge, 2000. P. 68 
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7. Individualumo kaip Aš projekto virtualioje erdv ÷je pristatymas  

Reprezentuodamas save virtualioje erdv÷je individas reflektuoja savo suvokimą aplinkos 

atžvilgiu. Pasak D.A.Jopling, žmogiškumas n÷ra apibr÷žtas būvis. Žmogiškoji užduotis – būti 

asmenybe. Toks tapsmas suvoktinas kaip nuolat vystomas projektas, kaip atsakas į klausimą 

kaip būti? ir nurodo platų žmogiškosios egzistencijos galimybių intervalą222. Sąmoningai 

formuodamas savo įvaizdį interneto bendruomen÷je asmuo turi galimybę reprezentuoti 

norimas charakterio savybes, kontroliuodamas pašnekovams pateikiamą informaciją. Tokias 

internete besiskleidžiančias tapatybes galima laikyti savotiškais Aš projektais, kuriems 

s÷kmingai skleistis būtina auditorija. Pasak Lavrinec, susiformavęs naujasis dialogin÷s 

sąmon÷s modelis – atsvara karteziškajam asmenyb÷s suvokimui – akcentuoja, kad savęs 

įprasminimas neįmanomas be Kito223. Kita vertus, savęs įprasminimas susijęs su tinkama 

elgsena, vertybine sankloda, į kurias ir krypsta savajį asmenyb÷s modelį formuojančio 

individo d÷mesys.  

Michelis Foucault studijoje „Seksualumo istorija“ nagrin÷ja etinę ir estetinę rūpinimosi 

savimi problemą, kaip jau Antikos filosofijoje suformuluotą, Sokrato išvystytą, o v÷liau 

panaudotą galios mechanizmuose. Pasak Sebastiano Harrerio, subjekto genez÷ Foucault 

filosofijoje apima dvi dalis: pajungimo ir savęs formavimo veiksmus224. Tokį individo rūpestį 

savimi prancūzų filosofas suvokia kaip būtinybę formuoti savo asmenį, kaip galios 

pasirodymą, į kurį v÷liau nukrypsta ir valstyb÷s valdžios d÷mesys. Asmens savęs tobulinimas, 

modeliavimas visų pirma susijęs su priežiūra. Analizuodamas antikinę „gyvenimo meno“ 

sampratą Foucault pasitelkia antikin÷je filosofijoje naudotą terminą τέχνη, apibr÷žiantį 

praktikos būtinumą kryptingam savęs lavinimui, jos organizavimą ir pl÷tojimą. Tačiau 

rūpinimasis savimi yra „ne pratimas vienatv÷je, o tikrų tikriausia socialin÷ praktika“, 

geriausiai atsiskleidžianti bendruomen÷je225. Savęs lavinimą Foucault, cituodamas Zenono 

mintį „Tie, kurie nori būti išgelb÷ti, turi gyventi be perstojo rūpindamiesi savimi226“, nurodo 

kaip pagrindinę ir neišvengiamą, norint jaustis pilnaverčiu piliečiu individo užduotį. Vis d÷lto 

visų pirma „esi „savęs paties“, esi „savas“, kyli tik iš savęs paties, esi sui juris; sau rodai 

valdžią, kurios niekas neapriboja ir nepersekioja“. Taigi toks santykis su savimi iškyla kaip 

konkretus ryšys, suteikiantis galimybę savimi naudotis „kaip daiktu, kuris tuo pat metu yra 

tavo nuosavyb÷ ir tau prieš akis“227.  
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A.Giddensas asmens tapatumą šiuolaikin÷je visuomen÷je suvokia kaip refleksyvinį Aš 

projektą, skatinantį asmenin÷s biografijos reviziją atsižvelgiant į kontekstus. Gaus÷jant veiklos 

galimybių, daug÷ja „autoritetų“, tod÷l socialiniame gyvenime iškyla gyvenimo stiliaus 

rinkimosi būtinyb÷, formuojant asmens tapatumą ir organizuojant kasdieninę veiklą. 

„Refleksyviai organizuojamas gyvenimo planavimas paprastai kelia reikalavimą atsižvelgti į 

pavojus, kurie įvertinami per ekspertinio žinojimo prizmę, ir tampa svarbiausiu asmens 

tapatumo struktūrinimo aspektu“228. Gyvenimo stiliaus modelio formavimas, kaip pastebi 

Giddensas, taip pat gali būti susijęs ir su sąmoningu paplitusių elgesio ir vartojimo formų 

atsisakymu229. Kadangi virtualioje erv÷je asmuo gali kontroliuoti savęs reprezentacijos 

procesą, išsiskirti, būti kitokiu tampa svarbiu akcentu. Ne tik bendravimo, ryšių palaikymo, 

bet ir informavimo apie save galimybes siūlančiose „Facebook“, „My Space“ ir kt. interneto 

platformose vartotojas gali demonstruoti savo m÷giamą muzikos, dail÷s stilių, labiausiai 

patinkančius filmus ir parodyti savo poziciją vienų ar kitų dalykų atžvilgiu, bet kuriuo metu 

tur÷damas galimybę atsiriboti nuo internete kuriamo personažo. 

Viena svarbiausių internetin÷s bendruomen÷s „Facebook“ vertybių – siūloma saviraiškos 

galimyb÷. Siekti d÷mesio padeda originalumas, net šokiruojantis, kontroversiškas. Taigi 

virtualiose platformose „Facebook“, „MySpace“ ir kt.  nukrypimas nuo normos gali tapti 

koziriu, būdu parodyti savo išskirtinumą ir s÷kmingai atkreipti kuo didesn÷s auditorijos 

d÷mesį. Protestas – tik vienas iš kelių būdų siekti šlov÷s. Pasak Zeynep Tufekci, būrimasis į 

bendruomenes interneto platformose susijęs ne vien su pažinčių mezgimu ar jų išlaikymu, bet 

ir tarpusavio konkurencija, kaip galimybe pakoreguoti savo reputaciją, gauti trokštamo 

d÷mesio, socialinio saugumo, vieningumo su grup÷s nariais jausmo230. Tai pastebi ir sociolog÷ 

Danah Boyd, kuri teigia, kad norint inicijuoti s÷kmingą pokalbį reikia ne tik pašnekovų, bet ir 

išmanymo, nuojautos, kaip efektyviau pasiekti klausytoją, kad pokalbis nebūtų pasmerktas 

žlugti231.  

R.Abbinett Aš pasirodymą šiuolaikin÷je visuomen÷je sieja su performatyvumu. Subjekto 

performatyvumas – laipsnis, nurodantis asmens įsitraukimo į vyraujančią kultūrą, santykį su 

kolektyviniu tapatumu, jo kritinę refleksiją232. Veikdamas virtualioje bendruomen÷je individas 

kuria, režisuoja savo pasirodymą visuomenei, siekdamas ją sudominti. Savireprezentacija 
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„Facebook“, „MySpace“, „One.lt“ ir kt. interneto platformose sukoncentruota ties vartotojų 

profiliais, kurie tampa viena iš pagrindinių asmens saviraiškos sąlygų.  

Jakaterina Lavrinec individo pasirodymą šiuolaikin÷je socialin÷je erdv÷je suvokia 

pasirinkdama naratyvo sampratą. Šiuolaikiniai mąstytojai naratyvą interpretuoja kaip 

suvokimo (pasaulio, istorinių įvykių, savęs) formą. Tęsdama šią nuostatą naratyvinį asmens 

tapatumą Lavrinec apibr÷žia kaip „dinamišką santykį su savimi, kuris įgauna pasakojimo 

(naratyvo) formą ir kuris pats yra įforminamas pasakojimo judesio“233 . Šiuo atveju naratyvųjį 

asmens tapatumą filosof÷ iškelia kaip opoziciją fiksuotai savybių visumai – tapatyb÷s 

sampratai234. Tomas Kačerauskas taip pat svarsto, kad asmens tapatumo formavimąsi lemia 

hermeneutiška pasakojimo (visumos) ir įvykio-fenomeno (dalies) dialektika, leidžianti 

„ įsiužetinti, o kartu įtikrovinti, įvardyti, įdaiktinti ir įgyvendinti reiškinius“235. Taigi naratyvas 

– realybę organizuojantis, sisteminantis projektas. 

Pasakojimas visų pirma suvoktinas kaip tam tikra tvarka, siužetin÷ eiga, atverianti kelią 

supratimui. „Supratimo raida neatsiejama nuo tapat÷jimo: suprantame tai, ką atpažįstame kaip 

savo gyvenamosios aplinkos, su kuria tapatinam÷s, dalis“236,- pažymi Kačerauskas. Nors 

naratyvui virtualioje erdv÷je būtina tam tikra derm÷, vartotojo konstrukto vientisumas, tačiau 

jam n÷ra būdinga klasikin÷ kompozicija – įžanga, d÷stymas, kulminacija, atomazga. Kita 

vertus, Rolanas Barthesas tekstą suvokia kaip dinamišką, paslankų procesą, o ne baigtinę 

struktūrą237. S÷kmingas naratyvinis tapatumo modelis „Facebook“ bendruomen÷je nurodo 

asmens gyvenimą kaip ištisą nesibaigiančią kulminaciją. Atomazgos čia n÷ra, nes ir naratyvas 

ne baigtinis, negali tokiu būti, nebent netik÷tai nutrūktų. Nutrūkimas reiškia, kad nebeturima 

ką paskyti, nebeturima ką parodyti, tai tas pats, kas tiesiog nebeegzistuojama.  

Anot Ricoeuro, „veikdamas kuriu save kaip aktualų gyvą vienį: pasirinkimo metu randu 

save, išeinu iš savo vidinių šeš÷lių, įsiveržiu į save, egzistuoju238“. Taigi pristatydamas save 

virtualioje terp÷je į savo gyvenimą esu priverstas pažiūr÷ti iš nuotolio, suteikti savo 

egzistencijai tam tikrą pasakojimo struktūrą – siužetą. Marie-Laure pastebi, kad naratyviniai 

tekstai toli gražu n÷ra tik įvykių kronikos, jie taip pat suteikia foną informacijai, 

pasitarnaujančiai konkrečiame kontekste239. Tod÷l istorija tampa kognityvine konstrukcija, 

suformuota priklausomai nuo konteksto iš individo mintyse „sugriebtų“ paskirų vaizdinių. 
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„Naratyvas – istorijos ir diskurso lydinys, - tai esmin÷ jo ypatyb÷, skirianti nuo kitų teksto 

tipų240, - teigia Marie-Laure.   

Kompiuteriniuose žaidimuose ar virtualiose realyb÷s sistemose („Sims“, MOO, MUD, 

„Second Life“ ir kt.) konstruojami vartotojo vaizdiniai vadinami avatarais. Virtualiose 

bendruomen÷se kuriami Aš projektai ima funkcionuoti kaip atskiri, tačiau neatsiejami nuo 

individo, McLuhano terminais – jo tęsiniai, kuriems taip pat galima pritaikyti avatarų 

pavadinimą. Skaitmeninis avataras nurodo unikalią kompiuterio galimybę – realistišką 

simuliaciją. Santykis tarp žaid÷jo ir jo avataro, kaip nurodo Klevjer, grįstas „protezišku“ ryšiu. 

Veikiant mokymosi ir įpročio procesams, avataras tampa jo kūr÷jo kūno tęsiniu241. 

Kaip jau min÷ta ankstesniuose skyriuose, avatarus virtualiose bendruomen÷se galima 

skirstyti į tekstinius ir grafinius.  Vis d÷lto dauguma interneto platformų suteikia galimybę 

sujungti abi funkcijas – su pašnekovais bendrauti pasitelkiant ir tekstą, ir vaizdą (fotografijas, 

filmuotą medžiagą, paveiksl÷lius). Pasak Kačerausko, „Id÷jomis ir vaizdiniais mes 

dalyvaujame savo gyvenimo pasakojime, kuris būdamas susipynęs su kitų egzistenciniais 

pasakojimais tęsiasi ilgiau už mūsų gyvenimą“ 242. Taigi interneto platformų profiliuose 

individas gauna savęs įamžinimo galimybę, kurią išnaudoja pasitelkdamas tekstą, vaizdą ar 

net garsą (talpindamas m÷giamus ar savo sukurtus muzikos kūrinius ir pan.) ir tokiu būdu 

tikisi atsakomosios reakcijos – susidom÷jimo, pripažinimo ir tąsos. Pateikdamas kitiems savo 

etinę, estetinę ir kt. sampratą, asmuo pratęsia žmogiškosios patirties grandinę, naudodamasis 

senaisiais, kuria naujus kontekstus.  

Anot Marie-Laure, analizuojančios kompiuterinių žaidimų avatarus, kai žaid÷jas renkasi 

veikimo kryptį, jis regi savo avatarą veikiant nedelsiant. Tokiu būdu įgaunamas ypatingos 

kontrol÷s pojūtis243. Virtuali erdv÷ suteikia galios reguliuoti tai, kas pateikiama kitiems, tačiau 

pastariesiems patalpinti duomenys suvokiami ne kaip fliuktuojantys, bet gana statiški. Iliuzinis 

pasaulis virtualioje erdv÷je gali būti formuojamas, pradedamas, baigiamas, panaikinamas, 

priklausomai nuo jo kūr÷jo valios. Kita vertus, įdomu tai, kad jis ne tik atrodo, veikia, bet ir 

yra suvokiamas tarsi tikras. Kibererdv÷je reprezentuojamos tapatyb÷s vertinamos kaip 

baigtin÷s ir tikros, tuo pat metu suvokiant, kad jos – viso labo fikciniai projektai. Savo ruožtu 

labai ribota informacija apie žmogų virtualioje bendruomen÷je atveria kelią fantazijai ir 

savarankiškam pašnekovo identiteto kontravimui savo vaizduot÷je. Tačiau išgalvoti objektai 

man kelia „išgalvotus“ jausmus: aš žinau, kad turiu prasimanyti baimę, pavyzdžiui, kaip 
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siaubo filmo žiūrovas244. Nor÷damas patirti malonumą, virpulį, kurį teoriškai siūlo kinas, 

teatras, muzika ar susitikimas su Kitu kiberrealyb÷je, imu veikti pagal intuityviai suvokiamas 

taisykles, jei noriu tinkamo efekto. Steb÷damas filmą, kaip ir dalyvaudamas virtualioje 

bendruomen÷je, žinau, ko galiu tik÷tis, gaunu id÷ją, kurią turiu paversti sau maloniu jausmu. 

Kita vertus, R. Klvjer svarsto, kad virtualusis žaidimo pasaulis, paprastai apibr÷žiamas kaip 

atskirtas, izoliuotas nuo realiojo, iš tiesų jungiasi ir naikina ribas su realybe, t.y. virtualioji ir 

realioji tikrov÷s persipina, formuodamos atskirą, vientisą subjekto pasaulio suvokimą, 

persmelkiantį kiekvieną jo egzistencijos akimirką245.  

Tai, kas formuoja asmens realyb÷s sampratą ir visų pirma nulemia Aš projekto 

konstravimą, – Kito buvimas. Be Kito savireprezentacija netenka pirmin÷s prasm÷s – 

informuoti bei pačiam suvokti, kas aš esu Kito atžvilgiu ir sukelti atsakomąją reakciją. Kito 

pasirodymas, pasak Sartre‘o, reorganizuoja manąją būtį. Pasirodžius Kitam, visata 

„pasislenka“ mano atžvilgiu, perskirstydama ir centralizuotą mano poziciją246. Šią mintį tęsia 

ir K.Baloun pažym÷dama, kad ryšiai su kiekvienu individu  atsiduria kiekvieno iš jų realyb÷s 

centre. Taip pat, kaip kiekvieno jiems pažįstamo žmogaus247. Kaip pasteb÷jo Sartre‘as „kitas 

man kaip ir aš jam – objektas“248, taigi išlieka iki galo nepažinus. Virtualioji erdv÷ distanciją 

tarp pašnekovų dar labiau padidina. Galima pažinti ne pašnekovą, reprezentuojantį savo 

asmenybę tekstin÷mis ar vaizdin÷mis priemon÷mis virtualioje erdv÷je, o jo projektą – sodrią, 

tačiau tikrąjį subjektą slepiančią reikšmių sankaupą. „Facebook“, „MySpace“, „Friendster“ ir 

kitose interneto bendruomen÷se Kitas man pasirodo kaip pasyvus arba aktyvus steb÷tojas, 

galintis komentuoti mano patalpintas nuotraukas, vaizdo siužetus, įsitraukti į lakonišką 

pokalbį apie vienokią ar kitokią profilyje pareikštą mintį.  

Visgi ką žinojimas, jog esu matomas, stebimas, reiškia man? Veikale „Būtis ir niekis“ 

J.P.Sartre‘as svarsto, jog visų pirma, tai, kad esu pažeidžiamas249.  Subjektas žymi mąstymo 

poziciją, iš kurios pasaulis ir pats žmogus pasirodo kaip objektas. Toks supriešintas subjekto-

objekto santykis – neišvengiamas250. Pasak Jamesono, „žvilgsnis tuo pat metu yra grįžtamasis 

(...) jis tampa priemone, kuria realiai vykdoma h÷geliškoji kova už pripažinimą251. Be to, toks 

opoziciškas situacijos pobūdis santykiams su kitais žmon÷mis suteikia nuolatin÷s kaitos 

būseną, „kurią gali pakeisti tik dialektinis per÷jimas į kolektyvinį lygmenį“. Būtinyb÷ 
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prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios situacijos įpareigoja subjektą ir verčia jį nuolat steb÷ti 

bei reflektuoti aplinką.  

Žvilgsnio galia – „sudaiktinanti“. Anot Jamesono, Michelis Foucault žvilgsnį paverčia 

matavimo instrumentu, tai reiškia, kad perskirstomas ir sartriškasis žvilgsnio modelis252, 

reikalaujantis kito buvimo akis į akį situacijoje. Individualus žiūr÷jimas tampa 

nebereikalingas, sistema funkcionuoja pati, nes yra išskaidyta neapr÷piamu spinduliu – 

„Disciplinarin÷ valdžia pati lieka nematoma; o tie, kuriuos ji pažaboja, privalo būti kaip ant 

delno. Disciplina subjektus daro atvirus visų žvilgsniams253“.  

Jei Foucault sampratoje disciplina, lemianti nuolatinę buvimo stebimam galimybę, kelia 

neigiamas asociacijas ir skatina ieškoti būdų pasisl÷pti nuo įtampą keliančio žvilgsnio, 

šiuolaikin÷je visuomen÷je d÷mesys tampa s÷km÷s sąlyga. Kylantis susidom÷jimas asmeninio 

gyvenimo detal÷mis, pasak P.Bourdieu, viena iš priežasčių, kuriančių politinį vakuumą – „tai, 

kas vyksta pasaulyje, sutraukiama iki anekdoto ar skandalo lygmens“254. Internetas suteikia 

galimybę asmeniui pasijusti d÷mesio centre, galimyb÷ reprezentuoti tik teigiamas savybes, 

panaudoti tik pačius estetiškiausius vaizdus, kuria idealaus žmogaus įvaizdį. Būtent tokį, 

kokiu žavi įžymyb÷s. Politika visuomenę patraukia tiek, kiek yra įdomios valdžioje esančios 

ar į ją besibolotiruojančios asmenyb÷s, jų gyvenimas, kasdienyb÷. Jų išvaizda, elgsena, 

kalb÷jimo maniera ar pokalbių turinys nulemia rink÷jų sprendimus. Informacin÷se 

technologijose reprezentuojamas Aš vaizdas užgožia  profesinius reikalavimus ir tampa 

vieninteliu, neginčijamu, sprendžiant politiko vertumą būti valdžioje. Svarstydamas tokią 

situaciją Marhallas McLuhanas pasteb÷jo, kad „Mūsų privatus ir bendruomeninis gyvenimas 

tapo informacijos procesu būtent tod÷l, kad savo centrinę nervų sistemą perk÷l÷me už mūsų 

pačių ribų, į elektroninę technologiją“ 255.  

Kaip matyti, Aš projektas – savotiška saviamputacijos galimyb÷ – ne tik asmenyb÷s 

reprezentacija, bet ir kryptingas vieno įvaizdžio formavimas planas. Pasak Klevjer, 

savireprezentacija reikalauja tam tikro vaidmens pasitelkimo256. Gyvenimo stilius, apimantis 

ne tik mąstymo, bet ir išvaizdos struktūras nurodo individą kaip konstruktą, sąmoningai 

formuojamą siekiant publikos reakcijos – pasakodamas apie save, komunikuoju su kitu.  Taigi 

savotiškais gyvenimo stiliaus modeliais ir Aš projektais galima laikyti dendizmą, 

metroseksualumą ar narcisizmą. Nors paskutinysis veikiau susijęs su psichine asmens 
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patologija, pirmieji du apima sąmoningą savo veiklos, elgsenos ir ypač išvaizdos formavimą 

pagal iš anksto numatytą planą.  

Pasak Burnett ir Marshall, narcisizmas internete susijęs su vojerizmu. Savireprezentacija 

virtualioje erdv÷je reikalauja auditorijos. Tačiau jos d÷mesį tenka užsitarnauti, internetas tik 

atveria galimybes jai pasiekti. Publikos atsako kibererdv÷je s÷kmingiausiai įmanoma sulaukti 

visuomenei pateikiant asmeninio gyvenimo detales, peržengiant asmeninio-viešojo gyvenimo 

ribas257. Siekdamas pripažinimo asmuo aukoja savo privatumą. Iš pirmo žvilgsnio narcizišką 

šiuolaikinio žmogaus sąmonę Giddensas suvokia kaip daug gilesnę priežastį – siekį aktyviai 

„konstruoti“ ir kontroliuoti savo kūną258.  

Savęs pateikimas sietinas su saviinterpretacija, kritiniu savo situacijos socialin÷je terp÷je 

apmąstymu. Šiuo atveju dendizmas ar metroseksualumas implikuoja savitą ironiją asmens 

atžvilgiu ir manifestuoja jo mobilumą – steb÷tiną reakciją į viešojo gyvenimo pasikeitimus. 

Dendis ar šiuolaikinis metroseksualas – ryškus personažas, į kurį „privalo“ krypti akys, nes 

būtent jis diktuoja elgsenos, vertybių, išvaizdos modelius. Anot Lavrinec, tai „miestel÷nas ir 

aktyvus viešojo gyvenimo dalyvis, etiketo virtuozas ir ironikas, mokantis manipuliuoti gero 

tono preskripcijomis“259. Dendis ar metroseksualas – sąmoningas savo įvaizdžio atžvilgiu 

individas, kryptingai, autoironiškai formuojantis savo paties konstruktą. Galima pasteb÷ti, kad 

šeš÷lin÷ tokio įvaizdžio pus÷ vis d÷lto neišvengia narcisizmo. Savas, nors ir sąmoningai 

formuojamas atspindys suteikia moralinį pasitenkinimą, stebint savo paties kūrinį. 

Nors visi trys min÷tieji tipai priskiriami vyriškajai auditorijai, tačiau lytiškumas čia 

nuslysta į pariblius. Šiuolaikinę jaunimo kultūrą analizuojantis Rodney E. Lippard teigia, kad 

metroseksualumas iš naujo persvarsto vyriškumo apibr÷žimą260. Taigi visų pirma, tai 

ypatingai socialus asmuo, neįsivaizduojamas be nuolatin÷s interakcijos su kitais, kita vertus, ir 

išlaikantis orią distanciją, nieko neprisileidžiantis per arti. Metroseksualui, dendžiui ar net 

narcizui reikia kito, kad įvertintų performatyvųjį jo asmens modelį, tačiau individualumą 

gožiantys, prisitaikyti verčiantys glaudesni asmeniniai santykiai tokiu atveju vargu ar 

reikalingi. 

Dendžio, metroseksualo ar narcizo tipų požymių turinčių Aš projektų virtualioje erdv÷je 

apstu. Šiuo atveju, visos trys kategorijos neribojamos lyties. Bene daugiausia populiarumo 

virtualioje „Facebook“ bendruomen÷je sulaukiantis savęs pristatymo kaip itin 
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komunikabilaus, „vakar÷lių liūto/-÷s“ įvaizdis261. Informacija, talpinama profilyje, nurodo nuo 

vakar÷lio iki vakar÷lio gyvenančio individo įvaizdį, lakoniškos sentencijos, rašomos ant 

„lentos“ neretai išreiškia perd÷tai optimistišką gyvenimo sampratą ar atspindi „vakarykšt÷s 

nakties“ įspūdžius. Tokį subjekto tipą iliustruoja ir jo tekstinę išraišką pagrindžia filmuoti 

vaizdeliai, nuotraukos, užfiksuotos klubuose, koncertuose, vakar÷liuose, išvykose.  

„Mes gyvename pagal mito d÷snius“262,- teig÷ McLuhanas. Taigi, viena vertus, 

steb÷dami individualųjį Kito asmenyb÷s projektą puikiai suvokiame, kad matome iliuziją, 

vienpusišką vaizdą, kita vertus, priimame žaidimo sąlygas ir sutinkame tuo tik÷ti, tur÷dami 

galimybę įvertinti situaciją iš abiejų pusių – Aš projekto kūr÷jo ir jo steb÷tojo. Virtuali erdv÷ 

įrodo, kad „esame ne tik tai, ką pasakojame apie save, bet egzistuojame tiek, kiek apie mus 

pasakoja kiti“263. Kiekvienas individas tokioje situacijoje iškyla kaip savo gyvenimo istorijos 

kūr÷jas, tuo pat metu tapdamas ir savo paties kūriniu.  
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IŠVADOS 

1. Kaip pastebi Michelis Foucault, nuo XVII a. prad÷jus formuotis naujai 

ekonominį progresą į pirmą planą iškeliančiai socialinei tvarkai, kuriami 

paklusnūs kūnai. Beprotyb÷, kaip ir nemoralumas, liga tampa visuotine 

problema, bendra nes÷kme, taigi, visos bendruomen÷s rūpesčiu. Iškyla nauja 

problema – kaip priversti kalb÷ti. Foucault pasteb÷jimu, taip pat akcentuojamas 

individo santykis su savimi – jo geb÷jimas, tiksliau, nuo šiol prival÷jimas 

susivaldyti, kontroliuoti instinktus, kaip būdas s÷kmingai egzistuoti disciplinos ir 

priežiūros organizuojamoje bendruomen÷je. Galia kaip diskursų suvaldymo 

strategija reiškiasi ir virtualioje erdv÷je kuriamose bendruomen÷se.  

2. Pierre‘o Bourdieu teorijoje simbolinis kapitalas, besiskleidžiantis socialiniame, 

kultūriniame ir ekonominiame kontekste, visų pirma suvoktinas kaip galia, 

priklausanti nuo informacijos išplitimo, pasiskirstymo. Socialin÷ erdv÷ pasirodo 

kaip kovos, nuolatinio j÷gų pasikeitimo laukų visuma, persikelianti ir į saugų 

prieglobstį siūlančių virtualių bendruomenių terpę. Nors vienas svarbiausių 

valdžios tikslų – panaikinti nelygumus, t.y. unifikuoti, siekiant efektyvesnio 

valdymo, simbolinio kapitalo teorijoje ryšk÷ja, kad sulaukti s÷km÷s, s÷kmingai 

veikti socialin÷je erdv÷je, reiškia išsiskirti, būti kitokiu ir taip laim÷ti 

privilegijuotą vietą bendruomen÷je.  

3. Naujosios valdžios formos skleidžiasi kaip anonimin÷s galios struktūros, 

apimančios ir viešojo, ir privačiojo gyvenimo sritis. Nyksta spontaniškos 

reakcijos galimyb÷, nes viskas tampa sąmoningai planuojama. Asmeninę s÷kmę 

lemia tai, kaip „teisingai“, gabiai pagal įsivyravusius sistemos sukurtus 

standartus individui pavyksta save pristatyti visuomenei. Taigi bendravimui 

būdingas spontaniškumas čia simuliuojamas, nes visuomet paklūstama kontrolei 

ir būtinybei elgtis pagal tinkamiausią planą. Kolektyvin÷ mintis ir kolektyvin÷s 

žinios tampa tokiomis automatizuotomis, kad per jas laisvai vykdoma 

visuomen÷s kontrol÷. Tokiu būdu transformuojasi ir autentiškumo bei laisv÷s 

sampratos.  

4. Individualizmas, savirealizacijos imperatyvas šiuolaikin÷je socialin÷je situacijoje 

žvilgsnį nuo aplinkos perkelia prie savęs – asmeninių poreikių, norų puosel÷jimo. 

Kita vertus, milžiniškas virtualaus bendravimo sistemų, suteikiančių galimybę be 

erdv÷s ir laiko apribojimų bendrauti realiuoju laiku, populiarumas rodo, kad 

bendrumo, saugumo trūkumas verčia ieškoti galimybių grįžti atgal į saugią ir 

šiltą bendruomenę, nors ir virtualioje erdv÷je. Kibererdv÷ laikoma visų problemų 
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realioje erdv÷je, kurią įžengdamas per technologinį slenkstį asmuo palieka už 

nugaros, išeitimi, kaip pastebi Z.Baumanas, siūlančia prarasto rojaus iliuziją. 

5. Bendravimas virtualioje erdv÷je ne tik prikausto d÷mesį, bet ir verčia ieškoti 

būdų jam nuolat išlaikyti, tod÷l tai ir nuolatinis individo virsmas, transformacija, 

prisitaikant prie nepaprastai sparčiai besikeičiančių aplinkybių. Taigi 

komunikacija virtualiose bendruomen÷se balansuoja tarp dviejų priešingų polių – 

saugumo, socialinio pripažinimo poreikio patenkinimo ir būtinyb÷s varžytis, būti 

geresniam, įdomesniam nei kiti.  

6. Suvokimas, ką reiškia būti žmogumi, kinta. Dualistinę krikščioniškąją kūno ir 

dvasios sampratą, galima interpretuoti, atspindi ir virtualiosios bei realiosios 

erdvių santykis. Keliamas į virtualią erdvę identitetas atskiriamas nuo kūno, kad 

būtų galima bendrauti nepaisant fizinių laiko ir erdv÷s matų. Kompiuterinių 

technologijų formuojamame socialiniame kontekste taip pat kinta ir kūniškumo 

kaip individo savęs bei aplinkos patyrimo įrankio koncepcija.  

7. Foucault panoptizmo teorijos apraiškos virtualiose bendruomen÷se skleidžiasi 

per priežiūros, elgsenos formavimo, erdv÷s organizavimo principus. Tačiau čia 

galią slepia klaidinančios esmin÷mis tapusios informavimo ir malonumo 

patenkinimo funkcijos. Kita vertus, kai kurių mąstytojų nuomone, šių dienų 

visuomen÷je priežiūra apskritai t÷ra simuliuojama d÷l valdžios institucijų 

ištobul÷jimo, o disciplinarinį aukl÷jimo modelį keičia vartotojų duomenų bazių 

„užvaldymas“, tod÷l galima pasteb÷ti panoptin÷s galios virsmo sinoptine 

tendencijas.  

8. Realybę racionalizuojantis žmogaus protas tikrov÷s matus perk÷l÷ ir į virtualią 

erdvę, kuriai, kaip ir pirmajai, būdingos tam tikros laisv÷s, teis÷s ir apribojimai. 

Skaitmenin÷ tikrov÷ ir joje buriamos bendruomen÷s iškyla kaip nauja socialin÷ 

terp÷, reikalaujanti kruopštaus planavimo, organizavimo, struktūros, kita vertus,  

tai id÷jų erdv÷, atvira, turinti galią pl÷stis, neturinti ribų, intymi ir vieša tuo pat 

metu. Tod÷l įsivyravus kompiuterin÷ms technologijoms galima kalb÷ti ne apie 

tikrov÷s ir virtualyb÷s perskyrą, bet veikiau apie naują, realyb÷s sampratą 

transformuojantį darinį, abi terpes įtraukianti į vieningą visumą, kuriai taip pat 

būdingi ir tie patys priežiūros bei kontrol÷s mechanizmai.  

9. Iš pirmo žvilgsnio nerūpestingas skatinimas dalintis emocijomis interneto 

bendruomen÷se įpareigoja, verčia apmąstyti, ką ir kaip pasakyti. Mintis, kurią 

matys visi draugai, turi tinkamai reprezentuoti asmenybę ar bent jau jos 

nekompromituoti. Tekstu kuriamas tapatumas primena savotišką žaidimą, 
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kuriame pasitelkiant grafinius simbolius, jungiant kontekstus kuriamas 

lakoniškas, bet itin sodrus ir efektingas kalbinis pasirodymas, naikinantis 

klasikinę rašytinio ir sakytinio žodžio atskirtį.  

10. Interneto platformose reprezentuojamas individo gyvenimas, pasitelkiant 

vaizdus, sukuria efektingos, estetiškos egzistencijos įspūdį. Taigi tampa svarbiau 

ne tik ką, bet ir kaip pasakyti, kaip parodyti. Prisilietimo efektyvumą keičia 

dalyba pojūčiais. Dalijimąsi filmuotais vaizdais galima interpretuoti kaip 

keitimąsi gryna emocija. Vaizdas virtualioje tikrov÷je įformina, padeda geriau 

organizuoti individo Aš projekto pristatymą, „užpildo“ ir įtikrovina skaitmeninį 

vartotojo avatarą, periodiškai atgaivinamą realyb÷s įrodymais – fotografijomis ar 

filmuotais vaizdais.  

11. Dar Antikos laikais suformuota individo rūpesčio savimi reikm÷ formuojant savo 

asmenybę ryšk÷ja ir nagrin÷jant virtualiose bendruomen÷se repezentuojamą 

tapatumą. Virtuali erdv÷ suteikia galimybę kontroliuoti individo savęs pristatymo 

visuomenei procesą, kurį galima suvokti kaip savotišką naratyvą – asmenin÷s 

istorijos pasakojimą, kuriame kiekvienas individas iškyla kaip savo gyvenimo 

istorijos kūr÷jas, tuo pat metu tapdamas ir savo paties kūriniu.  

12. Pristatydamas save virtualioje terp÷je į savo gyvenimą individas yra priverstas 

pažiūr÷ti iš nuotolio, suteikti savai egzistencijai tam tikrą pasakojimo struktūrą – 

siužetą. Tod÷l istorija tampa kognityvine konstrukcija, suformuota priklausomai 

nuo konteksto ir individo sąmon÷je projektuojamo Aš modelio. „S÷kmingam“ 

naratyviniui tapatumo modeliui virtualiose bendruomen÷se būdinga tam tikra 

derm÷, vartotojo konstrukto vientisumas, tačiau ne klasikin÷ kompozicija – 

virtualioje erdv÷je kuriamas pasakojimas asmens gyvenimą nurodo kaip ištisą 

nesibaigiančią kulminaciją, kuriame n÷ra ir negali būti atomazgos.  
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SUMMARY 

Processes of globalization and computerization are the leading aspects transforming 

perception of contemporary social life, the role of community and the place of individual. 

Furthermore, changes in terms of communication open the new field for power phenomenon 

research. According to famous French philosopher Michel Foucault the strength of power 

technologies resides in wide-ranging dimension which includes every level of human 

existence. In following circumstances contemporary virtual community appears as a new 

social context where the combination of real and illusionary appears to construct the new 

reality in between. The eminent popularity of communities in cyberspace enables to examine 

the principal aspects of social, economical, cultural transformations the same as the basic 

philosophical concepts of space, reality, subjectivity, perception of personal environmental 

experience.  

Although, virtual community creates the illusionary sense of safety and belonging it also 

generates the imperative to compete, to be better, smarter, more attractive etc. than other 

“players” in virtual performance. In this regard the appearance of individual could be 

conceived as some kind of project, textual and pictorial avatar representing the reception of 

contemporary cultural context, subjective experience and desirable personal construct. To sum 

up, the development of digital technologies created a new type of reality that includes both 

‘real’ and virtual spaces and opens new fields of philosophical analyses for the concept of 

power towards the agents of global society.   

Key words: power, virtual, community, identity, space, „Facebook“, technology. 

 

 

 

 

 

 

 


