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Žmogausɯorientacijaiɯkaipɯŗziniame,ɯtaipɯirɯsocialiniameɯpasaulyjeɯbūtiniɯ
tamɯtikriɯatskaitosɯtaškai,ɯleidžiantysɯpozicionuotiɯsaveɯbeiɯsavoɯjudėjimąɯ
aplinkosɯatžvilgiuɯ–ɯbeɯtokiųɯorientyrųɯžmogusɯpaprasčiausiaiɯneišgyventų.ɯ
Eksperimentaisɯpatvirtinta,ɯkadɯabsoliučiosɯtylosɯsąlygosɯžmoguiɯneištveria-
mosɯnetɯvienąɯvalandą,ɯnesɯjutiminiųɯaplinkosɯorientyrųɯeliminavimasɯlabaiɯ
apsunkinaɯbalansavimąɯirɯmanevravimą,ɯnetgiɯpaprasčiausiosɯpusiausvyrosɯ
išlaikymą,ɯdėlɯkoɯžmogausɯorganizmasɯpatiriaɯdidžiulįɯstresą,ɯsukeliantįɯ
netɯhaliucinacijasɯbeiɯpanikosɯpriepuolius.ɯNorsɯnėraɯtiksliaiɯžinoma,ɯkodėlɯ
garsasɯyraɯtoksɯsvarbusɯsavęsɯlokalizavimui,ɯkokieɯprocesaiɯvykstaɯžmo-
gausɯorganizme,ɯpraradusɯšįɯorientyrą,ɯabejoniųɯnekeliaɯtai,ɯkadɯjisɯyraɯ
labaiɯreikšmingas.ɯPanašiaiɯirɯvisiškojeɯtamsojeɯneturėdamiɯatskaitosɯtaškų,ɯ
kurieɯpadėtųɯnustatytiɯsavoɯpadėtįɯaplinkosɯatžvilgiu,ɯžmonėsɯprarandaɯ
judėjimoɯtrajektorijosɯpojūtįɯ–ɯgalvodami,ɯkadɯeinaɯtiesiai,ɯišɯtiesųɯimaɯsuktiɯ
ratus.ɯMokslininkaiɯligɯšiolɯneturiɯaiškausɯatsakymo,ɯkodėlɯtaipɯnutinka,ɯ
betɯsutariaɯdėlɯvieno:ɯžmogausɯorientacijaiɯerdvėjeɯbūtiniɯtamɯtikriɯatskaitosɯ
taškai,ɯkurieɯjudantɯleidžiaɯjamɯnuolatɯ„persikaɯlibruoti“.ɯTarkime,ɯatvirameɯ
vandenyne,ɯkuriameɯnėraɯžmoguiɯsuvokiamųɯvizualiniųɯorientyrų,ɯsavoɯ
kelrodžiaisɯjisɯpasitelkiaɯdangausɯkūnus,ɯnesɯbeɯjųɯpraradęsɯvietosɯsuvokimąɯ
savoɯkelionėsɯtiksloɯgaliɯirɯnepasiekti.

Kadangiɯžmogusɯyraɯsocialinisɯgyvūnas,ɯanalogiškiɯatskaitosɯtaškaiɯ
jamɯbūtiniɯirɯnorintɯsklandžiaiɯkeliautiɯpoɯsocialinįɯpasaulį,ɯsąmoningaiɯ
manevruotiɯjame.ɯJieɯsusijęɯsuɯklausimais:ɯkasɯašɯesuɯpatsɯsau,ɯkasɯašɯesuɯ
aplinkinių,ɯsavoɯbendruomenėsɯakyse,ɯkoksɯmanoɯvaidmuoɯjojeɯirɯpa-
našiai.ɯSvarbiuɯorientyruɯsocialiniameɯpasaulyjeɯyraɯasmensɯtapatybė,ɯ
kuriɯpadedaɯįvertintiɯsavoɯpozicijąɯkitųɯbendruomenėsɯnariųɯbeiɯkitųɯ
ɯbendruomeniųɯatžvilgiu,ɯiškeltiɯsauɯtikslus,ɯprioritetus,ɯpasirinktiɯveikimoɯ
kryptįɯirɯbūdą.ɯNorsɯliekaɯneaišku,ɯkaipɯtapatybėɯveikiaɯžmogausɯnuos-
tatas,ɯkasdienįɯelgesį,ɯesminiusɯgyvenimoɯpasirinkimus,ɯjosɯsvarbaɯnėraɯ
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kvestionuojama.ɯTapatybėsɯkaipɯpagrindoɯžmoguiɯsuvoktiɯsaveɯirɯaplinkąɯ
svarbaɯypatingaiɯišaugaɯneįtikėtinaiɯsparčiaiɯkintančiameɯšiuolaikiniameɯ
socialiniameɯpasaulyje,ɯkuriameɯanksčiauɯasmensɯsavivokaiɯsvarbūsɯbuvęɯ
orientyraiɯstaigaɯprarandaɯsavoɯreikšmingumąɯarɯnetɯvisiškaiɯišnyksta.ɯ

Pastaruosiusɯporąɯdešimtmečiųɯnepaliaujamaiɯaugantɯinternetoɯskvarbai,ɯ
irɯVakarųɯpasaulyjeɯjaiɯįgaunantɯmasinįɯpobūdįɯtiekɯviešajame,ɯtiekɯprivačia-
meɯgyvenime,ɯvisɯlabiauɯįsigaliɯnaujiɯinformacijosɯsklaidosɯbeiɯtarpasmeninioɯ
bendɯravimoɯkanalai.ɯInformaciniųɯtechnologijųɯplėtraiɯpasiekusɯtokįɯlygį,ɯkadɯ
beɯjųɯnebeįsivaizduojamasɯkasdienisɯdaugumosɯžmoniųɯgyvenimas,ɯkeičiasiɯ
tradicinisɯmąstymasɯtiekɯapieɯpasaulį,ɯtiekɯapieɯžmoniųɯbendravimąɯjame,ɯtiekɯ
apieɯžmogausɯsavastį,ɯtapatybę.ɯŠieɯneįtikėtinaiɯspartūsɯpokyčiaiɯbeiɯjųɯsukeltosɯ
akivaizdžiosɯpasekmėsɯtarpasmeninėsɯkomunikacijosɯbeiɯbendruomeninioɯ
gyvenimoɯkokybeiɯtapoɯvienaɯpopuliariausiųɯpastarojoɯmetoɯtyrinėjimoɯsričių.ɯ
Tyrėjųɯdarbąɯapsunkinaɯtai,ɯkadɯtechnologinioɯproveržioɯkuriamaɯsocialinėɯ
realybėɯyraɯneɯtikɯkokybiškaiɯlabaiɯnaujas,ɯbetɯirɯbeɯgaloɯdinamiškas,ɯtransfor-
matyvusɯreiškinysɯ–ɯjiɯkintaɯtiesiogɯtyrėjųɯakyse,ɯatsiskleisdamaɯvisɯnaujoseɯ
skaitmeninėseɯplatformose,ɯatrasdamaɯvisɯnaujasɯvartotojųɯišraiškųɯgalimybesɯ
beiɯformuodamaɯnaujasɯbendravimoɯnormas,ɯtapdamaɯteisinioɯreguliavimoɯ
objektuɯirɯpanašiai.ɯInternetuiɯperžengusɯpirminįɯgreitesnėsɯirɯpatogesnėsɯ
komunikacijosɯbeiɯduomenųɯperdavimoɯpriemonėsɯvaidmenįɯirɯperaugusɯįɯko-
kybiškaiɯnaująɯžmoniųɯmąstymąɯbeiɯbendravimoɯkultūrąɯformuojantįɯveiksnį,ɯ
imamaɯvisɯlabiauɯdomėtisɯirɯtirtiɯjoɯkuriamasɯnaujasɯsaviraiškosɯgalimybesɯbeiɯ
keliamasɯgrėsmesɯindividoɯbeiɯbendruomenėsɯtapatybei.ɯ

Potradiciniameɯsparčiųɯpokyčiųɯirɯglobalėjančiosɯkultūrosɯpasaulyjeɯ
silpnėjantɯarɯišɯvisoɯišnykstantɯtradiciniamsɯsaviidentiŗkacijosɯorientyrams,ɯ
tapatybėsɯkrizės,ɯbandymaiɯ„atrastiɯsave“ɯtampaɯšiuolaikinioɯžmogausɯgyveni-
moɯkasdienybe.ɯPasakɯLeonidoɯDonskio,ɯ„globalizacijosɯpaveiktameɯnūdienosɯ
pasaulyje,ɯkuriameɯbeveikɯnebelikoɯlokaliniųɯcivilizacijųɯirɯtradicinėsɯsocialinėsɯ
sanklodos,ɯtapatybėɯnustojoɯbuvusiɯpriskyrimoɯirɯpaveldėjimoɯdalyku.ɯTapa-
tybęɯtokiameɯpasaulyjeɯmesɯsąmoningaiɯpasirenkame“ɯ(DonskisɯƪƨƨƮ:ɯƯƨ–ƯƩ).ɯ
Apieɯtaiɯkalbaɯneɯtikɯpsichologaiɯbeiɯsocialiniaiɯtyrėjaiɯ–ɯšiɯproblematikaɯtampaɯ
kasdienioɯgyvenimoɯdiskursoɯdalimiɯ(BaumeisterɯƩƱưƮ).ɯKaipɯpastebiɯžymusisɯ
sociologasɯZygmuntasɯBaumanasɯ(ƪƨƨƬ),ɯpatiɯtapatybėsɯsamprataɯgimėɯsusi-
dūrusɯsuɯgiliaɯpriklausymoɯkrize.ɯOɯjukɯkaipɯtikɯperɯpriklausymąɯtapatybėɯdaž-
niausiaiɯirɯapibrėžiama:ɯasmensɯtapatybėsɯformavimosiɯirɯpalaikymoɯpagrinduɯ
laikomasɯsavoɯpriklausymoɯžmoniųɯgrupei,ɯbendruomeneiɯsuvokimas.



Ʊ

PRATARMĖ

Norsɯtapatybėsɯsampratąɯnagrinėjaɯįvairiosɯdisciplinos,ɯšiameɯdarbeɯ
tiriamaɯsociologinėɯtapatybėsɯsamprata,ɯkildinantiɯjąɯišɯkasdieninėsɯtarp-
asmeninėsɯkomunikacijosɯirɯsocialiniųɯsąveikų.ɯRemiantisɯsocialinėsɯtapa-
tybėsɯteorijosɯprieiga,ɯanalizuojamasɯklausimas,ɯkokįɯpoveikįɯsavivokaiɯturiɯ
informacinėjeɯvisuomenėjeɯesmingaiɯkintantisɯkomunikacijosɯbūdas,ɯgylis,ɯ
turinys,ɯaprėptisɯirɯpriemonės.ɯReikiaɯpripažinti,ɯkadɯnorsɯtapatybėɯlaiko-
maɯvienuɯreikšmingiausiųɯ„atradimų“ɯsocialiniuoseɯmoksluose,ɯkertiniuɯ
individoɯirɯbendruomenėsɯsavivokos,ɯelgesioɯmotyvacijos,ɯveikimoɯbūdųɯ
beiɯjųɯtarpusavioɯsąveikosɯmediatoriumi,ɯjosɯkonceptualizacijaɯšiandienɯneɯ
tikɯtebeišliekaɯproblemiška,ɯbetɯnetgiɯsusiduriaɯsuɯnaujaisɯiššūkiais.ɯ

Kalbantɯapieɯtapatybęɯindividoɯlygmenyje,ɯpačiaɯbendriausiaɯprasɯmeɯ
jiɯsiejamaɯsuɯtamɯtikruɯpatiesɯžmogausɯsavęs,ɯsavoɯesybėsɯsuvokimu.ɯŠiɯsa-
vivokaɯniekadaɯnesiformuojaɯvienumoje,ɯsocialinėjeɯizoliacijojeɯ–ɯjiɯbręstaɯ
žmoniųɯsąveikose,ɯvykstančioseɯtamɯtikrųɯsocialiniųɯstruktūrųɯirɯkultūrosɯ
normųɯkontekste.ɯTačiauɯdėlɯypatingaiɯsparčiųɯšiuolaikinėsɯvisuomenėsɯ
kultūriniųɯirɯtechnologiniųɯpokyčiųɯbeiɯlaisvėjančiųɯsocialiniųɯsantykiųɯ
tradiciniųɯasmensɯtapatybėsɯžymenųɯsvarbaɯtolydžioɯmąžta.ɯLygiagrečiai,ɯ
internetoɯsklaidosɯpaskatintasɯįtinklintasɯbendravimasɯsukuriaɯnaujoɯtipoɯ
komunikacijosɯerdves,ɯkurioseɯžmonėsɯgaliɯvisiškaiɯnaujaiɯkurtiɯirɯtvirtintiɯ
savoɯtapatybesɯbendraudamiɯvieniɯsuɯkitais,ɯnepaisydamiɯatstumųɯarɯlaikoɯ
skirtumųɯirɯperžengdamiɯkultūriniųɯerdviųɯribas.

Daugybeiɯšiuolaikinioɯpasaulioɯgyventojųɯdalyvavimasɯvirtualiuo-
seɯsambūriuoseɯtampaɯvisɯlabiauɯsavaimeɯsuprantamuɯdalyku,ɯirɯtaiɯjauɯ
pasireiškiaɯpačioseɯįvairiausioseɯveiklosɯsferose:ɯpradedantɯnuoɯbendravimoɯ
suɯartimiausiosɯaplinkosɯžmonėmis;ɯtamɯtikrųɯlaisvalaikioɯpomėgiųɯpo-
puliarinimo;ɯvalstybėsɯinstitucijųɯbendravimoɯsuɯsavoɯpiliečiais;ɯpereinantɯ
prieɯverslo,ɯpasitelkiančioɯšiasɯgrupesɯkomunikacijaiɯsuɯsavoɯvartotojais;ɯ
švietimo,ɯkuriančioɯnuotolinioɯmokymosiɯcentrus;ɯmoksloɯbeiɯtechnologijų,ɯ
telkiančiųɯtyrėjusɯpasidalintiɯsavoɯidėjomis,ɯįžvalgomisɯbeiɯatradimaisɯirɯ
t.ɯt.ɯTuoɯpačiuɯbendravimasɯsocialiniuoseɯtinkluoseƩɯtampaɯgalinguɯasmensɯ
tapatybėsɯformavimoɯįrankiuɯbeiɯryškiaiɯapšviestaɯsavęsɯpateikimoɯkitiemsɯ

Ʃɯ Norsɯsocialiniaiɯtinklaiɯgaliɯbūtiɯįvairiosɯprigimties,ɯirɯplačiąjaɯprasmeɯapibrėžiamiɯ
kaipɯgiminystės,ɯdraugystės,ɯŗnansųɯarɯbetɯkokiaisɯkitaisɯryšiaisɯtarpusavyjeɯsusiju-
siųɯžmoniųɯgrupės,ɯnepriklausomaiɯnuoɯto,ɯkokiaisɯbūdaisɯtasɯsusisaistymasɯsuku-
riamasɯirɯpalaikomas,ɯčiaɯirɯtoliauɯmonograŗjojeɯbusɯkalbamaɯbūtentɯapieɯvirtualiusɯ
socialiniusɯtinklusɯkaipɯvienąɯišɯsocialiniųɯtinklųɯatmainų.
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scena,ɯirɯdėmesįɯįɯtaiɯatkreipiaɯvisɯdaugiauɯsocialiniųɯtyrinėtojųɯ(Papacharissiɯ
ƪƨƨƪ;ɯDonah,ɯBoydɯƪƨƨƬ;ɯBoyd,ɯElisonɯƪƨƨƯɯirɯkt.).ɯNeabejotinai,ɯirɯanksčiauɯ
savęsɯpristatymasɯkitiemsɯ–ɯišvaizda,ɯapranga,ɯbendravimoɯmanieraɯirɯpan.ɯ–ɯ
buvoɯsvarbusɯasmensɯtapatybėsɯformavimosiɯelementas,ɯtačiauɯšiuolaikinėsɯ
elektroninėsɯtechnologijosɯtamɯsuteikiaɯbeprecedentįɯmastą.

Išɯpastaruojuɯmetuɯypačɯsuaktyvėjusiųɯdiskusijųɯapieɯasmensɯtapa-
tybėsɯesmę,ɯjosɯraidąɯneišvengiamaiɯperšasiɯvienaɯišvadaɯ–ɯskaitmeninėsɯ
komunikacijosɯaplinkosɯypatumaiɯišɯesmėsɯkeičiaɯtarpasmeninioɯbendra-
vimoɯkontekstoɯsuvokimą,ɯtodėlɯskatinaɯšiųɯkomunikacijosɯpriemoniųɯ
vartotojusɯieškotiɯnaujųɯbūdųɯvaldytiɯsavęsɯpateikimą,ɯmanipuliuotiɯ
informacijaɯapieɯsavoɯasmenį,ɯoɯtaiɯverčiaɯsocialiniusɯtyrėjusɯieškotiɯnaujųɯ
tapatybėsɯapibrėžčių,ɯkuriosɯlabiauɯatitiktųɯšiuolaikinioɯpasaulioɯįvairo-
vę,ɯžmoniųɯmobilumąɯ(tiekɯgeograŗnį,ɯtiekɯsocialinį)ɯirɯindividualizmoɯ
kultūrosɯsuformuotąɯlaisvoɯasmensɯpasirinkimoɯsiekį.ɯ

Kalbantɯapieɯžmogausɯtapatybę,ɯneišvengiamaiɯtenkaɯpaliestiɯirɯ
bendruomenėsɯklausimą,ɯnesɯindividualiosɯtapatybėsɯyraɯtvirtaiɯįsišakni-
jusiosɯįɯbendruomeninesɯtapatybes.ɯŠiuolaikiniųɯtechnologijųɯpasaulyjeɯ
kintaɯirɯbendruomenėsɯprigimtis:ɯkuriasiɯkokybiškaiɯnaujosɯsocialumoɯ
erdvės,ɯkuriųɯreikšmėɯbendraujant,ɯkuriantɯviešąjįɯasmensɯįvaizdį,ɯpatei-
kiantɯsaveɯplačiaiɯauditorijaiɯtolydžioɯdidėja.ɯNaujosiosɯkomunikacijosɯ
technologijosɯsukuriaɯnaujusɯtarpasmeninioɯbendravimoɯbūdus,ɯoɯkartuɯ
irɯnaująɯbendrabūvioɯformąɯ–ɯvadinamąjąɯ„virtualiąjąɯbendruomenę“,ɯ
kurɯteritorinioɯartumoɯdėmuoɯprarandaɯsvarbą,ɯlabiauɯaktualizuojantisɯ
bendrųɯinteresų,ɯįsitikinimų,ɯpasaulėžiūrųɯirɯvertybiųɯaspektui.ɯTechno-
loginėsɯinovacijosɯsudaroɯgalimybęɯsocialiniusɯryšiusɯperkeltiɯįɯvirtualiąjąɯ
erdvę,ɯtaipɯpadedantɯišsaugotiɯartimusɯryšiusɯsuɯgeograŗškaiɯnutolusiais,ɯ
tačiauɯsvarbiaisɯžmonėmis,ɯtaipɯpatɯ–ɯužmegztiɯvisiškaiɯnaujusɯryšius,ɯ
kurieɯkitaipɯnėɯnebūtųɯįmanomi.ɯFormavęsiɯkaipɯprivatausɯbendravimoɯ
terpė,ɯkaiɯįɯsocialiniusɯtinklusɯbūrėsiɯvieniɯkitusɯbentɯšiekɯtiekɯjauɯpažįs-
tantysɯžmonės,ɯjieɯkūrėɯbegalinioɯpasaulioɯatvirumoɯįspūdį;ɯbet,ɯtinklavei-
kaiɯnetrukusɯįgavusɯviešąɯpobūdį,ɯsocialiniųɯtinklųɯvartotojamsɯtenkaɯvisɯ
aiškiauɯįsisąmonintiɯšiojeɯerdvėjeɯiškylančiasɯgrėsmesɯasmensɯsaugumui,ɯ
teisėsɯįɯprivatumąɯužtikrinimui.

Kadangiɯvisɯįprastesnėɯveiklaɯpasauliniameɯtinkleɯyraɯbūtentɯben-
dravimas,ɯkylaɯdaugɯdiskusijųɯdėlɯčiaɯbesikuriančiųɯsocialumoɯarɯbend-
ruomeniškumoɯformų.ɯVosɯporosɯpastarųjųɯdešimtmečiųɯtechnologinėsɯ
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pažangosɯdėkaɯinternetoɯprieigąɯįgijusɯreikšmingaiɯpasaulioɯgyventojųɯ
daliai,ɯsusiklostėɯvisosɯsąlygosɯskaitmeninėjeɯerdvėjeɯformuotisɯįvairausɯ
pobūdžio,ɯapimtiesɯirɯbendravimoɯintensyvumoɯsambūriams.ɯTokieɯ
virtualūsɯsocialiniaiɯtinklaiɯpradžiojeɯpanašėjoɯįɯpirminiųɯtarpasmeniniųɯ
ryšiųɯoazę,ɯnesɯatrodė,ɯkadɯjiemsɯbūdingaɯvisa,ɯkasɯreikalingaɯautentiš-
kaiɯžmoniųɯbendrystei:ɯbendravimoɯspontaniškumas,ɯbetarpiškumas,ɯjųɯ
nariųɯinteresųɯbendrumasɯirɯvienasɯkitoɯvadinimasɯ„draugais“,ɯišsiva-
davimasɯišɯhierarchiniųɯsantykių.ɯNenuostabu,ɯkadɯpirmiejiɯnaujosiosɯ
socialinėsɯtikrovėsɯtyrinėtojaiɯsuskuboɯšiemsɯelektroninėmisɯinterakci-
jomisɯsusaistytųɯžmoniųɯsusibūrimamsɯsuteiktiɯbendruomeniųɯvardą.ɯ
Atrodė,ɯkadɯjauɯpatsɯlūkestisɯvirtualiojeɯerdvėjeɯatrastiɯšiltųɯtarpasme-
niniųɯsantykiųɯkuriamąɯbendruomenėsɯrojųɯgaliɯtaptiɯsaveɯišpildančiaɯ
pranašyste.ɯTokioɯoptimizmoɯnestigoɯirɯmokslinėjeɯliteratūroje.ɯTačiauɯ
šiaiɯnaujaiɯsocialumoɯterpeiɯgyvuojantɯilgesnįɯlaikąɯ(jeiɯtaipɯtiksluɯįvar-
dytiɯkeliųɯdešimtmečiųɯlaikotarpį)ɯaiškėja,ɯkadɯčiaɯperkeliamosɯvisosɯ
postmoderniosɯvisuomenėsɯproblemos,ɯnuoɯkuriųɯtarsiɯirɯbuvoɯnorimaɯ
pabėgtiɯ–ɯvisųɯpirma,ɯsusvetimėjimas,ɯbendravimoɯfragmentiškumas,ɯpa-
viršutiniškumas.ɯBeɯto,ɯilgainiuiɯtampaɯakivaizdu,ɯkadɯpatiɯskaitɯmeninėsɯ
erdvėsɯprigimtisɯnetgiɯnaujaiɯsukuriaɯarɯpagilinaɯkaiɯkuriasɯįsisenėjusiasɯ
socialinesɯproblemas.ɯBūdamaɯlabaiɯpagavi,ɯįtraukianti,ɯreaktyvi,ɯdina-
miškaɯbendravimoɯterpė,ɯkartuɯjiɯlabaiɯstokojaɯkritinioɯatstumo,ɯgiles-
nioɯplūstančiosɯinformacijosɯapmąstymo,ɯveriŗkacijos,ɯtodėlɯyraɯypačɯ
manipuliatyvi,ɯlengvaiɯpasiduodantiɯžaibiškomsɯgrandininėmsɯreakci-
jomsɯįɯsocialiaiɯjautriasɯarɯskandalingasɯ„naujienas“.ɯVietojeɯidealistiškaiɯ
įsivaizduojamoɯpasitarnavimoɯtarpasmenineiɯtolerancijai,ɯlygiateisišku-
mui,ɯdemokratizacijaiɯarɯsocialinėsɯatskirtiesɯmažinimui,ɯjiɯlygiaiɯtaipɯpatɯ
sėkmingaiɯgaliɯbūtiɯpanaudotaɯvisiškaiɯpriešingiemsɯtikslams.ɯTokiuoseɯ
grynaiɯįɯkomunikacijąɯirɯpramogąɯorientuotuoseɯvirtualiuoseɯsambūriuo-
seɯviešpataujaɯindividualizmasɯirɯfragmentiškiɯinteresai,ɯasmeniniųɯtikslųɯ
siekisɯirɯpastangosɯnorimaiɯpristatytiɯsaveɯkitiems.ɯNuomonėsɯlyderiaisɯ
čiaɯtampaɯanaiptolɯneɯišskirtineɯišmintimiɯarɯaukštaɯmoraleɯpasižymintysɯ
tinkloɯnariai,ɯatsakingaiɯįvertinantysɯilgalaikesɯsavoɯraiškosɯsocialiniameɯ
tinkleɯpasekmesɯkitiemsɯnariamsɯirɯpatiesɯsocialinioɯtinkloɯkokybei.ɯKaipɯ
tikɯpriešingai,ɯsocialiniaiɯtinklaiɯdažnaiɯvirstaɯidealiaɯerdveɯnarcisistinėmsɯ
asmenybėmsɯreikštis,ɯkuriosɯjuosɯnaudojaɯanaiptolɯneɯbendruomenineiɯ
ɯbendradarbiavimoɯdvasiaiɯpalaikyti,ɯoɯvisųɯpirmaɯsavajamɯegoɯɯpamaitinti,ɯ
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išviešintiɯsavoɯgyvenimą.ɯMažaɯto,ɯdėlɯsocialiniųɯtinklųɯnaujienųɯsrau-
tuiɯgeneruotiɯnaudojamoɯalgoritmoɯvartotojoɯelgsenosɯtinkleɯistorijosɯ
pagrinduɯprioritetasɯteikiamasɯjamɯįdomioms,ɯpatinkančiomsɯžinutėms,ɯ
dėlɯkoɯpatsɯtoɯnesuvokiantisɯžmogusɯyraɯuždaromasɯįɯsavotiškasɯinfor-
macinesɯceles,ɯkurioseɯpalaikomasɯirɯsustiprinamasɯjoɯpatiesɯsusikurtasɯ
pasaulioɯmatymasɯirɯmąstymas.ɯTokiuɯbūduɯatskiriemsɯtinkloɯvartoto-
jamsɯtampantɯsavoɯ„asmeniniųɯinformaciniųɯlaukų“ɯcentru,ɯneįmanomaɯ
identiŗkuotiɯbendruomenėsɯformavimuisiɯtaipɯsvarbiųɯkolektyvinėsɯ
tapatybėsɯriboženklių.ɯVisaɯtaiɯanaiptolɯnesuteikiaɯpagrindoɯkalbėtiɯapieɯ
bendradarbiavimuɯgrįstoɯirɯįɯilgalaikiusɯgrupėsɯtikslusɯorientuotoɯsociu-
moɯtelkimąsiɯvirtualiojojeɯerdvėje,ɯtodėlɯkaiɯkurieɯsocialiniaiɯtyrinėtojaiɯišɯ
esmėsɯabejojaɯvirtualiųɯsambūriųɯevoliucionavimoɯįɯvisavertesɯben-
druomenesɯperspektyvaɯ(FernbackɯƪƨƨƯ;ɯLockardɯƩƱƱƯ;ɯMařesoliɯƩƱƱƮ;ɯ
Tardini,ɯCantoniɯƪƨƨƭ).ɯ

Šieɯirɯkitiɯįtinklintoɯpasaulioɯreiškiniaiɯskatinaɯaugantįɯmokslinįɯinte-
resąɯbeiɯnaujųɯbendruomenėsɯtyrimoɯprieigųɯpaiešką.ɯVieniemsɯtyrėjamsɯ
ganaɯpozityviaiɯvertinantɯinternetoɯpotencialąɯsustiprintiɯsilpnėjančiusɯ
tradiciniųɯbendruomeniųɯryšiusɯirɯteigiant,ɯjogɯsocialiniaiɯtinklaiɯgaliɯtaptiɯ
pagrinduɯkurtisɯištisomsɯvirtualiomsɯbendruomenėms,ɯkitiɯjįɯvertinaɯkaipɯ
tradiciniųɯbendruomeniųɯkonkurentą,ɯatitraukiantįɯžmonesɯnuoɯbetar-
piško,ɯgyvoɯbendravimo.ɯBandantɯišspręstiɯšįɯprieštaravimą,ɯpirmiausiaɯ
reikiaɯaiškiaiɯsuvokti,ɯkadɯvirtualiojiɯerdvėɯnėraɯvienalytė,ɯirɯpradėtiɯnuoɯ
aiškiosɯperskyrosɯtarpɯkomunikacijosɯneanonimiškoseɯirɯanonimiškoseɯ
internetoɯaplinkose,ɯnesɯindividoɯbuvimąɯirɯveikimąɯšioseɯerdvėseɯlemiaɯ
išɯesmėsɯskirtingosɯpriežastysɯirɯbendravimoɯlogika.ɯPirmosioseɯindivi-
doɯapieɯsaveɯpateikiamaɯinformacijaɯturiɯbentɯišɯdaliesɯatitiktiɯrealybę,ɯ
nesɯšiosɯbendravimoɯplatformosɯįgaunaɯbendruomeniškųɯsusibūrimųɯ
pobūdį,ɯkurɯdažniausiaiɯstengiamasiɯužmegztiɯirɯpalaikytiɯautentiškusɯ
socialiniusɯryšius,ɯtodėlɯčiaɯdideleɯdalimiɯpriimamosɯrealausɯgyvenimoɯ
normosɯbeiɯvertybės,ɯtaipɯpatɯirɯnuoširdumas,ɯatvirumas.ɯOɯštaiɯantro-
sioseɯasmuoɯgaliɯprisistatytiɯauditorijaiɯbetɯkuo,ɯnevaržomaiɯeksperimen-
tuotiɯsuɯįvairiaisɯsocialiniaisɯvaidmenimisɯ–ɯtiekɯrealistiniais,ɯtiekɯvisiškaiɯ
įsivaizduojamais,ɯnetgiɯfantastiniais,ɯoɯtaiɯgaliausiaiɯlemiaɯkomunikacijosɯ
pobūdį.ɯTodėlɯneišvengiamaiɯkylaɯklausimai,ɯkokieɯyraɯsavęsɯpristatymoɯ
skirtingoseɯvirtualiosioseɯaplinkoseɯtikslaiɯirɯmotyvai,ɯkokiaɯasmeninėɯ
informacijaɯpaprastaiɯyraɯviešinama,ɯkaipɯtaiɯdaroma,ɯkiekɯšieɯvirtualiejiɯ
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autoportretaiɯyraɯautentiški,ɯirɯarɯjieɯgaliɯbūtiɯlaikomiɯasmensɯtapatybėsɯ
išraiškomis?ɯVienareikšmiškaiɯįɯjuosɯatsakytiɯnėraɯpaprasta,ɯoɯdėlɯtoɯ
tapatybėsɯsampratosɯapibrėžtisɯšiuolaikinėjeɯvisuomenėjeɯtampaɯtikɯdarɯ
keblesnė.ɯ

Spartūsɯsocialiniaiɯirɯtechnologiniaiɯpokyčiaiɯlemiaɯperɯpastaruosiusɯ
porąɯdešimtmečiųɯišɯesmėsɯbesikeičiančiąɯasmensɯtapatybėsɯsampratą.ɯ
Ilgąɯlaikąɯvyravoɯvienalytėsɯtapatybėsɯsamprata,ɯkuriojeɯvidinisɯasmensɯ
savimonėsɯtęstinumoɯbeiɯdarnosɯpojūtisɯbuvoɯlaikomasɯesminiuɯsveikosɯ
asmenybėsɯbruožu,ɯoɯasmenybėsɯfragmentacijos,ɯdezintegracijosɯpo-
jūtisɯ–ɯpatologiniuɯasmenybėsɯsutrikimu.ɯTuoɯtarpuɯvisɯdaugiauɯlaikoɯ
elektroninėjeɯerdvėjeɯpraleidžiančioɯindividoɯtapatybėɯtampaɯvisɯmažiauɯ
apibrėžta,ɯlaki,ɯtrumpamɯžaismingaiɯprisiimama,ɯ„pasimatuojama“,ɯkons-
truojamaɯirɯperkonstruojama.ɯŠtaiɯkodėlɯirɯmokslinėjeɯliteratūrojeɯimamaɯ
kalbėtiɯapieɯ„naujas“,ɯ„netikras“,ɯ„tiriamąsias“ɯarɯ„daugybines“ɯtapaty-
besɯ–ɯkaipɯatsakasɯįɯvykstančiusɯsocialiniusɯpokyčiusɯiškylaɯfragmentiš-
kosiosɯarɯdecentralizuotosɯtapatybėsɯidėja.ɯAsmuoɯimamasɯsuvoktiɯkaipɯ
neturintisɯesmingos,ɯtęstinėsɯirɯsąlyginaiɯstabiliosɯtapatybėsɯ–ɯjiɯtampaɯ
kintamuoju,ɯlanksčiaiɯprisitaikančiuɯprieɯkonkrečiosɯsocialinėsɯsituacijos.ɯ
Tačiauɯtokiaɯtapatybėsɯsamprataɯnėraɯįtikinama:ɯjaiɯtrūkstaɯdarnos,ɯnuo-
seklumo,ɯtęstinumoɯirɯmoralinioɯturinio.ɯŠiojeɯmoksloɯmonograŗjojeɯke-
liamasɯklausimas,ɯkasɯyraɯtaɯasmensɯtapatybėsɯsutelktumoɯjėga,ɯtapatybėsɯ
formavimosiɯprocesąɯorganizuojantisɯprincipas,ɯkurisɯįɯorganiškąɯvisumąɯ
leidžiaɯapjungtiɯnetɯkonŘiktuojančiusɯtapatumus?ɯ

Kitasɯsociologiniuɯpožiūriuɯneɯmažiauɯsvarbusɯklausimasɯ–ɯtaiɯnau-
josiosɯkomunikacijosɯterpėsɯvaidmuoɯpuoselėjantɯarɯardantɯbendruome-
nes,ɯskatinantɯarɯslopinantɯkolektyviniųɯtapatybiųɯkonsolidaciją.ɯKalbantɯ
apieɯvirtualųjįɯbendruomeniškumą,ɯkaipɯvienaɯišɯdidžiausiųɯjoɯsilpnybiųɯ
dažnaiɯįvardijamaɯtai,ɯkadɯjamɯtrūkstaɯtiesioginioɯtarpasmeninioɯbendra-
vimo,ɯtiesioginioɯverbalinioɯbeiɯneverbalinioɯryšio,ɯpuoselėjančioɯžmoniųɯ
artumo,ɯbendrumoɯjausmą.ɯNorsɯrečiauɯakcentuojamas,ɯtačiauɯneɯmažes-
nisɯjoɯtrūkumasɯsiejamasɯirɯsuɯįtinklintosɯasmensɯtapatybėsɯnepastovumu,ɯ
neapčiuopiamumu,ɯneapibrėžtumuɯ–ɯabejojama,ɯarɯtokiaɯtapatybėɯgaliɯ
būtiɯpakankamasɯilgalaikiųɯkonsoliduotųɯbendruomeniųɯformavimosiɯ
pagrindas.ɯTam,ɯkadɯžmoniųɯsambūriaiɯvirtualiojojeɯerdvėjeɯbūtųɯtvarūsɯ
irɯgalėtųɯpretenduotiɯįɯautentiškos,ɯoɯneɯpseudobendruomenėsɯvardą,ɯ
reikalingasɯdaugɯtvaresnisɯpagrindas.ɯJuoɯgalėtųɯtaptiɯbendruomenėsɯ
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nariusɯsiejančiosɯpamatinėsɯvertybės,ɯpadedančiosɯjiemsɯpatikėti,ɯkadɯjieɯ
nėraɯtiesiogɯatsitiktinaiɯvirtualausɯpasaulioɯplatybėseɯsusitikusiųɯžmoniųɯ
grupė,ɯleidžiančiosɯjaustisɯsusaistytaisɯgilesneɯbendrysteɯirɯsvarbiau-
siaɯ–ɯpatiemsɯsuvoktiɯsaveɯkaipɯbendruomenę.ɯVisaɯtaiɯsusijęɯtiekɯsuɯ
ɯbendruoɯmenėsɯnariųɯtarpusavioɯpasitikėjimu,ɯtiekɯsuɯpasitikėjimuɯirɯ
lojalumuɯpačiaiɯbendruomenei,ɯkurieɯtaipɯpatɯyraɯesminiaiɯbendruome-
nėsɯdėmenys.

Šiameɯdarbeɯkaipɯtikɯirɯbusɯnagrinėjamosɯvisuotinėsɯskaitmenizaci-
josɯsudarytosɯprielaidosɯnaujomsɯbendruomeniškumoɯformomsɯrastis.ɯ
ɯNeabejotinai,ɯinternetinioɯbendravimoɯįtakaɯbendruomeniškumuiɯnegaliɯ
būtiɯįvertintaɯvienareikšmiškai.ɯDaugɯkasɯpriklausoɯnuoɯ„įtinklinto“ɯžmo-
gausɯišankstiniųɯnuostatų,ɯpožiūriųɯbeiɯvertybių,ɯkuriosɯlemiaɯirɯinternetoɯ
naudojimoɯtikslus.ɯBeɯto,ɯbūtinaɯatsižvelgtiɯirɯįɯišɯesmėsɯbesikeičiančiąɯ
bendɯruomenėsɯsampratą,ɯkuriɯprarandaɯanksčiauɯesminęɯteritorinioɯ
artumoɯsavybę.ɯGlobalizacijosɯamžiujeɯvisɯsvarbesnisɯtampa,ɯBenedictoɯ
Andersonoɯ(ƩƱƱƱ)ɯžodžiaisɯtariant,ɯ„įsivaizduojamasis“ɯbendruomenėsɯ
aspektas.ɯŠiameɯsocialiniameɯkontekste,ɯbendruomenėɯgaliɯbūtiɯsupranta-
maɯkaipɯbendrosɯkultūrosɯraidojeɯirɯkūrybojeɯdalyvaujantiɯžmoniųɯgrupė,ɯ
kuriɯnebūtinaiɯyraɯsusaistytaɯteritoriniaisɯryšiais.ɯ

Šiuolaikinėmsɯkomunikacijosɯpriemonėmsɯsparčiaiɯįsigalint,ɯjųɯ
poveikisɯindividoɯtapatybeiɯbeiɯbendruomeniųɯkonsolidacijaiɯver-
tasɯgilesnėsɯanalizės.ɯVakarietiškojeɯsociologinėjeɯliteratūrojeɯganaɯ
plačiaiɯnagrinėjamaɯvirtualiųjųɯbendruomeniųɯkūrimosiɯ(Rheingoldɯ
ƩƱƱƫ),ɯbendruomeniškumoɯišsaugojimoɯinterneteɯgalimybiųɯ(Blan-
chard,ɯɯHoranɯƩƱƱư;ɯGalstonɯƪƨƨƨ;ɯWellmanɯƪƨƨƩ;ɯDiMaggioɯetɯal.ɯƪƨƨƩ;ɯ
ɯFerlanderɯƪƨƨƫ),ɯspecifinėsɯvirtualiųjųɯbendruomeniųɯkultūrosɯfor-
mavimosi,ɯtaipɯpatɯįtinklintosɯterpėsɯanonimiškumoɯbeiɯkibernetinėsɯ
tapatybėsɯsavitumoɯ(DonathɯƩƱƱƱ)ɯproblematika.ɯKlausimai,ɯsusijęɯsuɯ
globalizacijosɯapskritaiɯbeiɯsuɯsparčiosɯnaujųɯkomunikacijosɯplėtrosɯ
pasekmėmisɯsocialiniamɯbendrabūviui,ɯkeliaɯmokslininkųɯsusidomėji-
mąɯirɯLietuvoje.ɯDeja,ɯjųɯdarbuoseɯbeiɯpasisakymuoseɯvyraujaɯbendroɯ
pobūdžioɯįžvalgos,ɯtiesiogiaiɯneformuluojantɯklausimoɯapieɯbendruo-
meniškumoɯirɯvirtualiosɯkomunikacijosɯtarpusavioɯsantykį.ɯPavyz-
džiui,ɯMariusɯPovilasɯŠaulauskasɯ(ƪƨƨƨ;ɯƪƨƨƫ)ɯapmąstoɯpačiąɯinforma-
cinėsɯvisuomenėsɯsampratą;ɯJuozasɯAlgimantasɯKrikštopaitisɯ(ƪƨƨƪ)ɯ
nagrinėjaɯindividualiosɯraiškosɯglobalizacijosɯsąlygomisɯirɯtapatumoɯ
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problemas;ɯRūtaɯŽiliukaitėɯ(ƪƨƨƬ)ɯkeliaɯklausimąɯapieɯinternetoɯnaudo-
jimoɯpoveikįɯsocialiniamsɯryšiamsɯbeiɯsocialiniamɯkapitalui.ɯ

Šiojeɯmoksloɯmonograŗjojeɯdėmesysɯsutelkiamasɯvisųɯpirmaɯįɯ
tapatybėsɯirɯbendruomeniškumoɯreiškiniųɯtarpusavioɯsąsajasɯirɯreikš-
mingasɯšiųɯryšiųɯtransformacijasɯšiuolaikiniameɯpasaulyje.ɯPabrėžtina,ɯ
kadɯindiviɯdualiosɯtapatybėsɯsantykisɯsuɯbendruomenineɯyraɯdvilypis:ɯ
išɯvienosɯpusės,ɯžmogausɯsavivokaiɯlabaiɯsvarbu,ɯsuɯkokiomisɯbendruo-
menėmisɯjisɯsaveɯtapatina;ɯišɯkitosɯpusės,ɯindividualiaiɯjausenaiɯsvarbuɯirɯ
tai,ɯkaipɯasmuoɯišskiriaɯsaveɯišɯkitųɯbendruomenėsɯnarių.ɯTadɯpirmasisɯ
monograŗjosɯskyriusɯgvildenaɯtapatybėsɯproblematikąɯsocialiniuoseɯ
moksluose,ɯaptariantɯtiekɯtradicinęɯjosɯkonceptualizaciją,ɯtiekɯšiandieni-
nėsɯsocialinėsɯtikrovėsɯkeliamusɯiššūkius,ɯypatingąɯdėmesįɯskiriantɯko-
kybiškaiɯnaujosɯvirtualausɯbendravimoɯaplinkosɯįtakąɯasmensɯsavikūrai.ɯ
Antrajameɯskyriujeɯdėmesysɯsutelkiamasɯįɯbendruomeniškumoɯklausimą,ɯ
apžvelgiantɯnaujaiɯbesirandančiasɯsocialinėsɯkomunikacijosɯerdvesɯbeiɯ
joseɯbesimezgančiasɯnaujasɯbendruomeniškumoɯarɯpseudobendruome-
niškumoɯformas.ɯSkaitmeniniųɯkomunikacijosɯtechnologijųɯplėtraɯsudarėɯ
prielaidasɯrastisɯirɯžaibiškaiɯišpopuliarinoɯnaujus,ɯdažnaiɯpatogesniusɯirɯ
pigesniusɯtarpɯasmeninioɯbendravimoɯbūdus,ɯsukurdamosɯvisiškaiɯnaujoɯ
tipoɯsocialumoɯerdves.ɯSiekiantɯadekvačiaiɯsuvoktiɯšiasɯgiliasɯpermai-
nas,ɯvykstančiasɯvisɯlabiauɯmedijuotameɯpasaulyje,ɯbūtinaɯatsižvelgtiɯįɯišɯ
esmėsɯbesikeičiančiąɯbendruomenėsɯsampratą,ɯkuriɯprarandaɯanksčiauɯ
esminęɯteritorinioɯartumoɯsavybę.ɯTrečiajameɯskyriujeɯreziumuojamiɯ
moderniųjųɯtechnologijųɯpasaulyjeɯtapatybeiɯirɯbendruomeneiɯkylantysɯ
iššūkiaiɯbeiɯgalimybėsɯsocialineiɯteorijaiɯatlieptiɯšiemsɯpokyčiams,ɯieškantɯ
naujųɯtapatybėsɯkonsolidacijosɯorientyrųɯbeiɯšiuolaikiniųɯbendruome-
niųɯtelkimosiɯašių.ɯPastaruojuɯmetuɯįsigalinčiosɯasmensɯtapatybėsɯkaipɯ
fragmentiško,ɯsituacinioɯirɯlakausɯdarinioɯsampratosɯstokojaɯšiosɯtapaty-
bėsɯkonsoliduojančiųɯprincipųɯkonceptualizavimoɯ–ɯliekaɯneaišku,ɯkasɯ
nuolatinioɯkismoɯsocialinėjeɯaplinkojeɯjąɯsaugoɯnuoɯpatologinėsɯdezinte-
gracijos.ɯŠiojeɯtarpdiscipɯlininėjeɯstudijojeɯformuluojamaɯtapatybėsɯkaipɯ
nepaliaujamoɯvertybinioɯsavęsɯįprasminimoɯprocesoɯkoncepcijaɯleidžiaɯ
atsakytiɯįɯšiuolaikinioɯbesifragmentuojančioɯpasaulioɯkeliamusɯiššūkius,ɯ
neprarandantɯesminioɯtapatybėsɯsampratosɯdėmensɯ–ɯnuoseklausɯvidinioɯ
tapatumoɯpačiamɯsau.


