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SUMMARY
This paper presents and analyzes the project of the pragmatic media ethics by Mike Sandbothe in the
problematic context of continental philosophy of media. The main goal is to reveal the practical and
epistemological assumptions of pragmatic media ethics. The paper deals with the theoretical and practical perspectives of the model of the pragmatic media ethics. It is argues that 1) pragmatic media ethics
is a consistent continuation of the principles of pragmatic philosophy; 2) the project of pragmatic media
ethics based on the individual’s practice is able to provide an intersubjective platform for the regulation
of action of new media consumers; 3) pragmatic media ethics focuses on virtual interactions taking place
in social networks, however Mike Sandbothe’s theoretical conception provides a sufficient basis for a
broader scope of media ethics.

SANTRAUKA
Straipsnyje pristatomas ir analizuojamas Mike’o Sandbothe’s pragmatinės medijų etikos projektas probleminiame kontinentinės medijų filosofijos kontekste. Keliamas tikslas rekonstruoti ir atskleisti praktines ir
epistemologines pragmatinės medijų etikos prielaidas. Analizuojamos teorinės ir praktinės pragmatinės
etikos modelio perspektyvos. Teigiama, kad (1) pragmatinė medijų etika yra nuoseklus tradicinių etinių
koncepcijų tęsinys, grindžiamas pragmatinės filosofijos principais; (2) pragmatinės medijų etikos projektas,
orientuotas į individualią veiksmų praktiką, gali teikti intersubjektyvią platformą reguliuoti naujųjų medijų
vartotojų veiksmus; (3) nors pragmatinė medijų etika orientuota į virtualias internetiniuose socialiniuose
tinkluose vykstančias interakcijas, teorinė Mike’o Sandbothe’s koncepcija teikia pakankamą pagrindą platesnei medijų etikos veikimo lauko sampratai.
RAKTAŽODŽIAI: medijų etika, naujosios medijos, pragmatizmas, intersubjektyvumas, virtualios interakcijos.
KEY WORDS: media ethics, new media, pragmatism, intersubjectivity, virtual interactions.
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ĮVADAS
Paskutiniaisiais XX a. dešimtmečiais
masiškai išplitus interneto vartotojų
laukui, o dabartiniu metu sparčiai sklin
dant vadinamosios „Web 2.0“ žiniatink
lio revoliucijos, internetą pavertusios
tinklo struktūros platforma, poveikiui,
fiksuojamas masinis vartotojų įsitrauki
mas į internetinius socialinius tinklus.
Kasdienis dalyvavimas tokiuose virtu
aliuose socialiniuose tinkluose kaip Facebook, YouTube, Twitter, MySpace, Instagram ir t. t. daugeliui žmonių jau tapo
neatsiejama gyvenimo dalimi. Tokiame
kontekste interneto ir kitų naujųjų me
dijų poveikį žmonių sąmonei tyrinėjan
tys analitikai vis daugiau dėmesio skiria
klausimams, susijusiems su virtualios
komunikacijos kokybe.
Probleminiame medijų filosofijos lau
ke paskutiniu metu intensyviai formuo
jasi nauja besivystanti taikomosios etikos
šaka, apimanti taip pat ir normatyvinės
etikos bei metaetikos probleminį lauką –
medijų etika1, kuri tiria moralines ir eti
nes problemas, susijusias su informacijos
sklaida virtualybėje, pasitelkus masinės
informacijos ir komunikacijos perdavimo
priemones, vadinamąsias mass media ir
naująsias medijas. Kai kurie medijų teore
tikai, pavyzdžiui, Levas Manovichius

mano, kad vadinamosios klasikinės mass
media (kitaip sakant, spauda, radijas, te
levizija) paskutiniaisiais XX a. dešimtme
čiais dėl įvykusio ir tebesitęsiančio skait
meninių technologijų „sprogimo“ integ
ravosi į vieną, visas medijas savotiškai
apjungiančią mediją – internetą2. Todėl
pagrindinės medijų etikos sprendžiamos
problemos dažniausiai susijusios su tam
tikru informacijos turiniu internete.
Mike’as Sandbothe yra vienas įdo
miausių vokiškosios medijų filosofijos
mokyklos atstovų, siūlančių novatorišką
pragmatinės medijų etikos projektą, pre
tenduojantį išspręsti pagrindines etines
problemas, susijusias su interneto varto
jimu. Sandbothe konstatuoja, kad virtua
liose interneto terpėse, kuriose pralei
džiame vis daugiau laiko, praktiškai ne
galioja vartotojų veiksmus reguliuojantys
bendri etiniai principai, o tai iš esmės
keičia žmonių santykius. Kaip tik todėl
Sandbothe siūlo reabilituoti pragmatinės
filosofijos principus ir kiekvieną galimo
sprendimo perspektyvą apsvarstyti bū
simo praktinio to sprendimo poveikio
kontekste. Tokia etinė nuostata, anot
Sandbothe’s, gali būti itin rezultatyvi
siekiant sureguliuoti interneto vartotojų
atliekamus veiksmus.

I. Probleminis medijų etikos laukas
Akademiniame Vakarų filosofijos dis
kurse medijų etika ilgą laiką buvo tapa
tinama su žurnalistika ir visomis gali
momis specifinėmis etinėmis šios srities
problemomis. Pagrindinės visuomenės
informavimo ir komunikacijos technolo

gijos iki prasidedant masinio interneto
vartojimo skatinamai internetinių socia
linių tinklų revoliucijai buvo spauda,
radijas, televizija (plačiąja prasme – mass
media). Todėl pagrindinės etinės proble
mos, susijusios su šiomis mass media,
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apėmė teisinę visuomenės informavimo
reglamentų bazę, įvairius etinius, dau
giausiai su informacijos atranka, turiniu,
pateikimu ir poveikiu susijusius aspek
tus, informacijos sklaidos, skaidrumo,
viešumo, tolerancijos, žmogaus teisių
užtikrinimo ir kt. etinius niuansus. Tra
dicinė žurnalistika nuolat spręsdavo eti
nes problemas, susijusias su korupcija,
plagijavimu, klastojimu ir kt.
Tačiau, kaip sutaria daugelis šių laikų
medijų etikos analitikų (Rafaelis Capur
ro, Thomas Hausmanningeri, Johnas C.
Merrilis, Frankas Hartmannas, Johnas V.
Pavlikas ir kt.), esminis „lūžis“ arba „po
sūkis“ probleminiame medijų etikos lau
ke įvyko prasidėjus vadinamajai „Web
2.0“ žiniatinklio revoliucijai, internetą
pavertusiai tinklo struktūros platforma.
Šis posūkis siejamas su Jungtinėse Vals
tijose XXI a. pradžioje sparčiai išpopu
liarėjusiomis tokiomis socialinių tinklų
svetainėmis kaip Friendster, MySpace, ku
rios per trumpą laiką paplito visame
pasaulyje. Šiuo metu tokios socialinių
tinklų svetainės kaip Facebook, Google,
YouTube, Twitter, Bebo, Amazon ir kt. prak
tiškai įtraukia visus interneto vartotojus
į įvairias virtualias socialinio gyvenimo
terpes, todėl etinė tokio virtualaus gyve
nimo pusė tampa viena aktualiausių ir
svarbiausių temų, sudarančių šiuolaiki
nės medijų etikos problemų branduolį.
Esminis skirtumas tarp „Web 2.0“ in
ternetinės platformos atveriamomis
veiksmų perspektyvomis grindžiamos
medijų etikos ir tradicinio mass media
problemų laukų yra tas, kad internete
(konkrečiai – internetiniuose socialiniuo
se tinkluose, įvairiose interaktyviose sve
tainėse ir kt.) praktiškai neveikia institu
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ciškai organizuotos etinių tarnybų pajė
gos, kas buvo savaime suprantamas da
lykas geografiškai lokalizuotų mass me
dia paslaugų teikėjų atžvilgiu. Panašu,
kad gerai organizuotas globalaus povei
kio tarptautinių etinių tarnybų darbas
virtualioje erdvėje vis dar lieka neįgyven
dinta siekiamybe. Nepaisant viltingų eko
nominių, politinių, socialinių perspekty
vų, kurias teikia „Web 2.0“ revoliucija,
neretai akcentuojama ir kita šio reiškinio
pusė: su masiniu interneto ryšio papliti
mu ir vartojimu siejama daugelis naujų
grėsmių, tokių kaip kibernetinis nusikals
tamumas, sukčiavimas, prievarta, paty
čios, asmens tapatybės ir kt. duomenų
vagystės, terorizmas ir kt. Tokiame kon
tekste itin svarbi tampa etinė refleksija,
galinti pasiūlyti produktyvią „atsvarą“ su
interneto vartojimu siejamiems nusikalti
mams ir žalingai veiklai klasikinių huma
nistinių vertybių (tokių kaip teisingumas,
protas, laisvė, lygybė ir kt.) forma. Kaip
nurodo internetinių socialinių tinklų ana
litikai Matthew Fraseris ir Soumitra Dut
ta, „jei iš tikrųjų norime sukurti pasaulinę
virtualią respubliką, kuriai būdingas di
delis socialinis kapitalas ir pilietinis akty
vumas, kibernetinė erdvė turi būti parem
ta pasitikėjimo vertybėmis3.
Pasitikėjimą kaip bendražmogišką
socialinių ryšių kokybės išraišką legiti
muoja etinė dimensija. Tačiau dėl itin
individualizuotų ir įvairių etinių trajek
torijų, dažnai sąlygojamų skirtingų kul
tūrų, įpročių, tradicijų, kurios būdingos
tiek atskiroms internete veikiančioms
korporacijoms, tiek pavieniams vartoto
jams, įtampa tarp sąmoningo etiškų arba
neetiškų veiksmų pasirinkimo, vykstant
įvairioms virtualioms interakcijoms, ne
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mažėja. Akivaizdu, kad tam tikras kon
kretus pasirinkimas tarp „etiško“ ir „ne
etiško“ veiksmo visuomet yra individu
alus, tačiau tokio sprendimo pasekmės
gali būti globalios. Todėl tam tikrais
atvejais neutrali technologija – interne
tas – gali tapti plataus neetiškų sprendi
mų poveikio katalizatoriumi (pavyz
džiui, patyčių, smurto, pornografijos ir
pan. turinio vaizdo klipų įkėlimas į in
ternetinius socialinius tinklus ir jų žai
biška sklaida gali pastūmėti tokių klipų
kūrėjus, dalyvius, aukas ir vartotojus
priimti neadekvačius sprendimus).
Pastaroji konkrečių „etiškų“/„neetiš
kų“ sprendimų priėmimo virtualioje in
terneto aplinkoje stadija labiausiai domi
na ir Sandbothe’ą. Jis laikosi pozicijos,

kad virtualioje terpėje sprendimai prii
mami tokiu pačiu būdu kaip ir realiame
gyvenime, t. y. realizuojant tam tikrus
esminius mentalinius gebėjimus – protą
ir kalbą, kurie yra bendri visiems žmo
nėms. Šie baziniai mentaliniai gebėjimai
yra pakankama visų sąmoningų žmonių
veiksmų sąlyga, vadinasi, taip pat ir
„etiško“ arba „neetiško“ elgesio sąlyga.
Kadangi kiekviena probleminė situacija,
reikalaujanti konkretaus sprendimo, yra
individuali, labai svarbi tampa galimybė
įvertinti galimus praktinius veiksmus ir
jų pasekmes. Tokios galimybės metodinį
pagrindimą Sandbothe randa pragma
tizmo filosofijoje, kurios pagrindinius
principus pritaiko kurdamas savąjį prag
matinės medijų etikos projektą.

II. Kodėl pragmatizmas? Rakursas
į pragmatizmo filosofiją
Neapibrėžtumas, kurį suponuoja el
gesio modelių įvairovė internetiniuose
socialiniuose tinkluose, kuria chaotiškos,
nestabilios, dinamiškos tikrovės vaizdinį,
kuris artimas ir pragmatizmo filosofijai,
susiformavusiai XIX–XX a. JAV. Pagrindi
niai pragmatizmo filosofijos metodologi
jos kūrėjai – Charlesas Sandersas Peir
ce’as, Williamas Jamesas ir Johnas De
wey’us atmetė bet kokį konceptualų pa
saulio suvokimą, pabrėždami praktinių
gyvenimiškų situacijų reikšmę supratimo
formavimuisi. Kiekviena atskira praktinė
situacija reikalauja nepriklausomo, uni
kalaus sprendimo būdo, kurį įmanoma
rasti visapusiškai, iš įvairių praktinių
perspektyvų išnagrinėjus konkretų atve
jį. Toks pragmatinis (πράγμα – gr. kalba
„veiksmas“) kontekstas, kaip teigia Sand

bothe, yra esminis ir interneto vartoto
jams, taip pat didžiąja dalimi sudaro me
dijų etikos probleminio lauko pagrindą.
Pragmatinės etikos požiūriu, teisin
gas toks elgesys, kuris teikia praktiškai
ir etiškai pamatuotą geriausią tikėtiną
rezultatą (naudą). Pragmatinis metodas
plačiąja prasme suprantamas kaip savo
tiškas įrankis, skirtas vertinti mūsų po
žiūrius pagal jų tinkamumą tolesnei
veiklai, nurodant tų požiūrių atitinka
mus praktinius padarinius. Tokia pozi
cija artima etiniam utilitarizmui, tačiau,
skirtingai nuo utilitaristinės pozicijos,
pragmatizmas neakcentuoja „didžiausios
galimos naudos“ kriterijaus kaip esmi
nio, priimant galutinį tolesnius veiksmus
sąlygojantį sprendimą. Taip pat pragma
tizmas suprantamas labiau kaip meto
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das, neteikiantis jokių galutinių atsaky
mų, o ne epistemologiškai konstruojama
teorija. Anot Jameso, „Pragmatinis me
todas nenumato kokių nors konkrečių
rezultatų – tai tik orientacinė nuostata.“4
Pragmatinis metodas turi būti rezultaty
vus, jį taikant kiekvienoje konkrečioje
situacijoje, reikalaujančioje sprendimo
dėl galimo „etiško“ ir „neetiško“ elgesio
ir to elgesio poveikio. Taikant pragmati
nį metodą kiekvienoje konkrečioje situ
acijoje, reikalaujančioje etinio sprendimo,
atliekamas teorinis visų galimų sprendi
mų pasekmių vertinimo eksperimentas,
siekiant nustatyti, koks būtų praktinis
skirtumas, jei kaip etiškai teisingą priim
tume vieną kurį požiūrį. Pragmatinės
etikos požiūriu, jeigu neįmanoma nuro
dyti esminio praktinio skirtumo, vadina
si, alternatyvūs veiksmų modeliai taip
pat galimi kaip pakankamai etiški. Kaip
tik todėl, anot Jameso, „Vadovaujantis
pragmatizmo principais, negalima at
mesti nė vienos hipotezės, kurios pada
riniai naudingi gyvenime.“5
Pastaroji Jameso nuostata perimta iš
vadinamojo „Peirce’o principo“, sufor
muluoto programinėje pragmatizmo
idėjas pristatančioje Peirce’o esė Kaip padaryti mūsų idėjas aiškias? (1878). Pasak
šio principo, tam tikros idėjos reikšmė ir
aiškumas būna nulemti praktinių rezul
tatų, kuriuos ta idėja sukelia6. Todėl, anot
Jameso, nuosekliai plėtojančio Peirce’o
pragmatinį idėjų aiškumo principą, tei
singos idėjos yra tos, kurias mes galime
pagrįsti ir patikrinti.
Nors pragmatinis metodas pristato
mas kaip teorinis eksperimentas, tačiau
Jamesas jam priskiria kur kas svarbesnę
galią transformuoti egzistuojančią tikro

20

LOGOS 80

2014 LIEPA • RUGSĖJIS

vę, kuomet, priėmus tam tikrą konkretų
sprendimą, atliekami tolesni praktiniai
veiksmai, turintys poveikį tikrovei. Kaip
pabrėžia Jamesas, taikant pragmatinį
metodą galimų „etiškų“/„neetiškų“
sprendimų kontekste, „...jūs turite at
skleisti kiekvieno žodžio grynąją prakti
nę vertę ir priversti jį dirbti jūsų patyri
mo srityje. Tuomet jis bus panašus ne
tiek į sprendimą, bet veikiau į tolesnės
veiklos programą, į nurodymą, kokiais
būdais gali būti pakeista egzistuojanti
tikrovė.“7 Pastarąjį – pragmatinio meto
do kaip tikrovės keitimo programos –
aspektą akcentuoja Dewey’us, nurody
damas, kad pagrindinė pažinimo reikš
mė yra sėkminga praktinė veikla. Todėl
pragmatinis metodas gali padėti iš dau
gybės konkrečių probleminių situacijų
surasti išeitį, pasiūlydamas labiausiai
pagrįstą, aiškiausią atskiros problemos
sprendimo variantą. Dewey’aus požiūriu
įvairios teorinės pozicijos, idėjos tėra
praktinio veikimo modeliai, instrumen
tai, turintys pasitarnauti konkrečių su
dėtingų situacijų sprendimui, nes tik
sėkmės atveju galima kalbėti apie tiesą.
Pragmatinis metodas tokiu atveju leidžia
sudaryti maksimaliai tikslų „veiksmų
planą“, pristatant galimas kiekvieno
veiksmo praktines pasekmes ir tokiu bū
du pasirinkti geriausią sprendimą, esant
sudėtingai, etinio sprendimo reikalau
jančiai situacijai.
Tokią pragmatizmo nuostatą Sand
bothe traktuoja kaip rezultatyvią itin
chaotiškose ir neapibrėžtose situacijose,
kuriose dažnai atsiduria interneto varto
tojai, priversti svarstyti, kaip pasielgti
konkrečiu atveju: „etiškai“ ar „neetiš
kai“? Pragmatinis metodas leidžia nu
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matyti priimto konkretaus sprendimo
pasekmes. Kurdamas pragmatinės me
dijų etikos projektą, Sandbothe priima
Jameso mestą iššūkį, suformuluotą pui
kioje hipotezėje:
Tarkim, kad pasaulio kūrėjas prieš
imdamasis darbo išdėstė mums visą rei
kalą sakydamas: ‚Aš ketinu sukurti pa
saulį, kuris nebūtinai turėtų būti išgel
bėtas, pasaulį, kurio tobulumas bus są
lygiškas, o sąlyga bus ta, kad kiekviena
veikianti jėga padarytų viską, kas nuo

jos priklauso. Aš jums siūlau dalyvauti
tokiame pasaulyje. Jo saugumas, kaip
matote, negarantuojamas. Tai realus
nuotykis, kai gresia realus pavojus, bet
galima ir pergalė. Tai tam tikra kolekty
vinio darbo, kurį reikia sąžiningai atlik
ti, socialinė schema. Ar jūs prisidėsite?
Ar jums užteks pasitikėjimo savo jėgo
mis, ar pasitikėsite kitais tiek, kad ryž
tumėtės rizikuoti.8
Panašu, kad Sandbothe ryžtasi rizi
kuoti.

III. Pragmatinės medijų etikos projektas
Dabartiniuose ginčuose medijų etikos
tema paprastai konstatuojama, kad inter
netas yra tokia technologija, dėl kurios
poveikio ligšioliniai moralės vaizdiniai
tampa pažeidžiami ir todėl daugeliui
žmonių internetas tampa grėsminga ko
munikavimo terpe. Dažniausiai XX a.
paskutiniųjų dešimtmečių debatuose me
dijų etikos tema buvo išskiriamos kelios
probleminės sritys: internetinis nusikals
tamumas, teisinis radikalizmas, sektos ir
pornografija. Paskutiniu metu internetas
tapo dominuojančia masinės komunika
cijos priemone. Komercinė informacija
užima daugiausiai vietos: pasikeitę iššū
kiai kelia naujas medijų etikos proble
mas. Fizinė ir socialinė tapatybė interne
te nebetenka prasmės. Erdvė virtualybė
je transformuojama – galima laisvai judė
ti virtualybėje, realiai esant fiziškai loka
lizuotame taške. Erdvė ir laikas patiriami
kaip vaizduotės konstruktai rizominėje
grafinės informacijos struktūroje: tokios
patirtys pamažu keičia mūsų suvokimą.
Daugelis interneto kritikų nurodo, kad
internetas akumuliuoja kontingentišką,

chaotišką informaciją, o tai trikdo mūsų
dėmesį ir koncentraciją. Kyla pavojus,
kad tapsime skaitmeninių nusikaltimų
aukomis, bus suardytos mūsų kasdienio
suvokimo formos. Sandbothe naujųjų
medijų analizei pritaiko Wolfgango Wels
cho9 įvairovės kaip proto daugybiškumo
(įvairių racionalumo formų koegzisten
cija) koncepciją, pabrėždamas, kad racio
nalumo tipų įvairovė ir jų koegzistencija
yra esminė interneto sąlyga, kuomet in
ternetas suvokiamas kaip „įvairių protų
medija“10. Proto formų įvairovės koncep
tas yra pragmatinės medijų filosofijos
pagrindas, kuriuo remiantis galima ana
lizuoti medijuotos tikrovės supratimo
transformacijas.
Sandbothe, formuluodamas pragma
tinį medijų etikos projektą, pradeda nuo
ankstesnių etikos koncepcijų apžvalgos
ir kritikos. Viename pirmųjų straipsnių
„Medijų etika interneto amžiuje“ (1996),
skirtame medijų etikos problematikai,
Sandbothe atsiriboja nuo tradicinės eti
kos sampratos, kuria remiantis tvirtina
ma, kad egzistuoja nekintantys morali
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niai principai, legitimuojami laikui ne
pavaldžių instancijų, ir pereina prie
pragmatinės etikos koncepcijos, pasak
kurios, nėra jokių objektyvių ir univer
salių elgesio atskaitos sistemų, normų,
principų, etc.11 Šiuo atveju Sandbothe’i
itin artima reliatyvistinė nuostata, bū
dinga jau Dewey’aus pozicijai, kuomet
supratimas, kaip praktiškai elgtis tam
tikroje situacijoje, priklauso nuo konkre
čios visuomenės ir nuo konkrečių istori
nių kontekstų. Priimant esminę pragma
tinę nuostatą, konstatuojama, kad mora
linės normos ir principai nėra sisteminės
vertybių sistemos, o kontingentiški įsiti
kinimų ir bendrų įpročių tinklai, todėl
juos legitimuoti galima tik remiantis
praktinio elgesio modeliais kasdienėse
gyvenimo praktikose.
Anot Sandbothe’s, šiuolaikinėse Va
karų visuomenėse šios kasdienės prakti
kos yra medijuotos, todėl, esant medijuo
tos erdvės sąlygoms, darančioms įtaką
komunikacijos ir visuomenės pokyčiams,
atitinkamai kinta ir normatyviniai įsiti
kinimų tinklai12. Esminis skirtumas tarp
abiejų etikos koncepcijų (tradicinės ir
pragmatinės) itin akivaizdus kalbant apie
probleminį medijų etikos lauką virtua
lioje interneto terpėje. Sandbothe išryški
na skirtumus tarp klasikinių mass media
ir interneto pabrėždamas, kad klasiki
nėms mass media (TV, radijas, spauda)
būdingos specifinės struktūros: 1) viena
krypčiai kanalai, 2) hierarchinės institu
cijų struktūros, 3) geografiškai apibrėžia
mas informacijos gavėjų/vartotojų ratas.
Esant tokioms sąlygoms, buvo įmanomas
racionalus bendras konsensusas kaip tra
dicinės etikos koncepcijos išraiška, grin
džiamas objektyvia normų legitimacija.
Tačiau situacija, anot Sandbothe’s, radi
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kaliai keičiasi kalbant apie naująsias me
dijas – internetą. Sandbothe išskiria in
ternetui būdingas pamatines struktūras:
1) daugiakrypčiai kanalai, 2) decentruo
tos tinklo struktūros, 3) geografiškai atvi
ri gavėjų – vartotojų ratai. Esant tokioms
aplinkybėms, tradiciniai etiniai modeliai
nebegalioja, tačiau vis dar produktyvus
išlieka pragmatinės etikos modelis13. Kaip
tik todėl, užuot „atradus“ ar „išradus“
naują medijų etiką, reikia interpretuoti
konkrečius interneto konfliktų atvejus.
Pavyzdžiui, pagrindiniai pavojai ir rizi
kos internete, anot Sandbothe’s, pirmiau
sia susiję su disponavimu virtualiomis
tapatybėmis14.
Internetas tapo kasdienybės dalimi,
todėl medijų kompetencija, apie kurią ne
mažai kalba Sandbothe15, tampa svar
biausia kompetencija XXI a. Medijų kompetenciją Sandbothe supranta kaip speci
finę sprendimo galią, susijusią su virtua
lia interneto aplinka 16. Pragmatinės
sprendimo galios tobulinimas ir pragma
tinio proto aktyvavimas daugeliu atvejų
gali duoti geresnius rezultatus, negu ga
limybė kurti naujas moralės normas.
Sandbothe pabrėžia, kad pragmatiškai
suprantama medijų etika turi būti sieja
ma su medijų kompetencijos lavinimu ir
ugdymu17, o šiam tikslui įgyvendinti
veiksmingiausiai gali pasitarnauti pra
gmatinės etikos modelis, kuomet inova
tyviai ir situatyviai pritaikomi moraliniai
įstatymai. Žvelgiant pragmatiniu aspek
tu, medijos yra socialinės konstrukcijos.
Pragmatinėje koncepcijoje moralumas
išplaukia iš čia ir dabar esančios situaci
jos. Medijų kompetencija virtualioje er
dvėje pirmiausia reiškia aktyvų konstra
vimą (padėties konkretizavimą), kai,
renkantis iš daugybės skirtingų perspek
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tyvų, pasinaudojama individualaus
sprendimo teise, veikiant kritinei reflek
sijai. Anot Sandbothe’s, tai leistų plėtotis
tarpkultūrinėms komunikacinėms prak
tikoms, kas itin svarbu virtualioms bend
ruomenėms internete18.
Kuo išskirtinis pragmatinės etikos
projektas? Kodėl virtualioje interneto
aplinkoje pragmatinė moralės samprata
įgyja pranašumą? Juk, kaip nurodo Sand
bothe, pragmatinė moralė grindžiama
kontingentiška dalykų padėtimi, ji yra
laiko, situacijų, politinių kampanijų, išo
rinių įtakų produktas19. Tačiau tik iš pir
mo žvilgsnio pragmatinė medijų etika
neatrodo turinti tvirtą legitimacijos fun
damentą. Remiantis klasikine pragmati
nės etikos koncepcija, moralės principai
veikia tik tuomet, kai yra pritaikomi pri
imant sprendimą konkrečioje situacijoje.
Kaip tik todėl pragmatinės etikos kelias
gali būti labai vaisingas ir virtualioje in
terneto aplinkoje, kur nuolat be perstojo
vyksta interakcijos ir reikalaujama priim
ti konkrečius individualius sprendimus.
Internetas yra labai kompleksiška „transmedia“, kuri jungia skirtingas medijas
pagal tam tikrą logiką. Techninis inter
neto „transmedijiškumas“ atsispindi kul
tūriniame vartojimo lygmenyje. Anot
Sandbothe’s, ryšys, fiksuojamas tarp mū
sų medijų vartojimo įpročių ir sveiko
proto nuostatos, kuriuo grindžiamas kas
dienis savęs ir pasaulio supratimas, nėra
priežastinis. Šis ryšys apima visą kom
pleksą sudėtinių dalių: technines sąlygas,
ekonominius interesus, kultūrines medi
jų vartojimo praktikas ir medijinio švie
timo plėtojimo aspektus20. Individualias
praktikas įtraukiant į globalų tinklą, tam
pa įmanoma tarpkultūrinė komunikacija.

Globalumas šia prasme, anot Sandbo
the’s, tampa apčiuopiamas kaip pragma
tinė gyvenimo forma21.
Pragmatinės medijų etikos projektą
derėtų suprasti kaip Vakarų moralinių
standartų tęsinį, leidžiantį rezultatyviau
ir efektyviau nei iki šiol spęsti problemas,
susijusias su masiniu interneto vartojimu.
Sandbothe, kalbėdamas apie įvairių vir
tualybėje kylančių specifinių problemų
priežastis, akcentuoja perspektyvų įvairovę
ir daugiakultūriškumą kaip medijų etikos
probleminio lauko pagrindą sudarančius
problemų kompleksus. Virtualiame in
terneto pasaulyje, anot Sandbothe’s, ne
susiduria autonomiškos ir radikaliai skir
tingos kultūrinės vertybių sistemos su
savita etine logika, kas buvo įprastas reiš
kinys tradicinės etikos koncepcijų domi
navimo aplinkoje. Internete vykstančios
komunikacijos realybė aiškiai atskleidžia,
kad įvairūs įsitikinimų, įpročių, požiūrių,
vertybių tinklai, kurie yra „numegzti“
skirtingų kultūrų, linkę smelktis vienas
į kitą, tad fiksuojami kūrybiški „vertybi
nių tinklų susiliejimai“ ir sukuriami ne
tikėti saitai22. Tokiu atveju internete for
muojasi „globalus tinklas iš skirtingų
mąstymo formų ir etikos horizontų“, ku
rie įsilieja į virtualaus tinklo tarpkultūri
nių normų praktiką23. Tad internetas
gali būti suprantamas kaip kūrybinga ir
produktyvi moralinių vaizdinių ir pasau
lėžiūrų filtravimo sistema, vykstant be
galinei konkurencijai ir selekcijai, grin
džiamai Vakaruose istoriškai susiklosčiu
sia savirefleksijos ir atvirumo galimybe,
garantuojančia pagrindinę interneto var
totojų teisę į komunikacijos ir nuomonės
laisvę. Pragmatinės medijų etikos kelias
remiasi konkrečiomis kultūrinėmis prak
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tikomis, orientuotomis į kasdienio elge
sio normas ir pragmatines elgesio taisyk
les. Kasdienio (tikro) gyvenimo taisyklės
virtualybėje neveiksnios – nacionalinė
tapatybė nebeturi reikšmės, žmonėms
bendraujant on-line. Pagrindiniai, svar
biausi dalykai kalbant apie pragmatinę
medijų etiką, anot Sandbothe’ės, yra
švietėjiški skaidrumo ir laisvo keitimosi
informacija, atvirumo (viešumo) ir ref
leksijos idealai24. Pragmatinė Sandbothe’s
medijų etikos paradigma, grindžiama
konkrečiomis kultūrinėmis praktikomis,
kuriomis remiasi atskiros bendruome
nės, siūlo kitokį interneto supratimą – ne
kaip technologinio monstro, bet kaip
skirtingus žmones įvairiais socialiniais
saitais jungiančios globalaus tinklo struk
tūros. Todėl, anot Sandbothe’ės, reikia
ne atrasti naujus įstatymus arba išrasti
naujas elgesio formas, bet kūrybiškai,
prasmingai pritaikyti ir naujai interpre
tuoti jau egzistuojančias elgesio formas
bei įstatymus kiekvienos aktualios, kon
krečios situacijos atveju. Kadangi žmo
nes virtualybėje suburia labai specifiniai
interesai – darbas, hobis, etc., pragmati
nė medijų etika pirmiausia turėtų pripa
žinti egzistuojančius įpročių, elgesio,
bendravimo skirtumus internete ir spręs
ti konfliktus, kurie kyla susidūrus skir
tingoms taisyklių sistemoms. Pagrindinė
pragmatinės medijų etikos idėja, anot

Sandbothe’ės, yra gebėjimas rasti pras
mingą išeitį, susidūrus skirtingoms mo
ralinio elgesio taisyklių sistemoms25.
Medijų etika šiuo atžvilgiu turi savo
tiškai atspindėti viršnacionalines ir transgeografines virtualaus gyvenimo formas.
Kadangi internete nėra atsakingų instan
cijų, kurios kontroliuotų ir „filtruotų“
visas programas, nėra apibrėžto vartoto
jų rato, kad galėtų veikti racionalūs kon
sensuso sudarymo mechanizmai, medijų
etikos praktika tampa itin komplikuota.
Kaip tik todėl pragmatinė medijų etika
turi koncentruotis į pragmatines prakti
nio elgesio taisykles internete kaip į kas
dienės praktikos dalį. Todėl Sandbothe’s
kuriamas medijų etikos projektas atveria
futurologinę perspektyvą, nes pirmiausia
pragmatinė medijų etika turi būti grin
džiama atidžia įvairių elgesio modelių,
veikiančių virtualiose internetinės visuo
menės bendruomenėse, analize ir reflek
sija. Anot Sandbothe’s, interneto medija
nėra joks neutralus siuntimo kanalas,
analogiškas klasikinėms mass media, ku
riame dalyvautų geografiniu ar naciona
liniu parametrais apibrėžiamos ir identi
fikuojamos žmonių grupės, nes internete
atsiranda naujos tarptautinės visuomenių
formos ir transgeografinės gyvenimo er
dvės. Pagrindinis medijų etikos pagrin
das tokiu atveju yra virtuali vartotojų
komunikacija.

IŠVADOS
1) Remiantis klasikine pragmatinės
etikos koncepcija, moralės principai vei
kia tik tuomet, kai būna pritaikomi pri
imant sprendimą konkrečioje situacijoje.
Kaip tik todėl pragmatinės etikos pro

24

LOGOS 80

2014 LIEPA • RUGSĖJIS

jektas, siūlomas Mike’o Sandbothe’s, ku
rio pagrindą sudaro virtuali vartotojų
komunikacija, gali būti labai rezultaty
vus ir virtualioje interneto aplinkoje, kur
nuolat be perstojo vyksta interakcijos ir
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reikalaujama priimti konkrečius indivi
dualius sprendimus.
2) Priimant esminę pragmatinę nuos
tatą, konstatuojama, kad moralinės nor
mos ir principai nėra sisteminės vertybių
sistemos, o kontingentiški įsitikinimų ir
bendrų įpročių tinklai, todėl juos legiti
muoti galima tik remiantis praktinio el
gesio modeliais kasdienėse gyvenimo
praktikose. Kadangi kasdienės praktikos
yra medijuotos, todėl, esant medijuotos
erdvės sąlygoms, darančioms įtaką ko
munikacijos ir visuomenės pokyčiams,
atitinkamai kinta ir normatyviniai įsiti
kinimų tinklai. Tokiame kontekste Mike’o
Sandbothe’s siūlomas medijų kompetencijos ugdymo planas galėtų turėti intersub

jektyvų poveikį reguliuojant interneto
vartotojų elgesį.
3) Mike’o Sandbothe’s pragmatinės
medijų etikos projektas yra Vakarų mo
ralinių standartų tęsinys, leidžiantis re
zultatyviau ir efektyviau nei iki šiol spęs
ti problemas, susijusias su masiniu in
terneto vartojimu. Atitinkamai, interne
tas gali būti suprantamas kaip kūrybin
ga ir produktyvi moralinių vaizdinių ir
pasaulėžiūrų filtravimo sistema, vyks
tant begalinei konkurencijai ir selekcijai,
grindžiamai Vakaruose istoriškai susi
klosčiusia savirefleksijos ir atvirumo ga
limybe, garantuojančia pagrindinę inter
neto vartotojų teisę į komunikacijos ir
nuomonės laisvę.
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