
 

 

 
 

MANUSKRIPTS 
Citēšana un jebkāda cita veida izmantošana jāsaskaņo ar autoriem. 

 

 

 

Komunikācijas ētika 

 

 

Skaidrīte Lasmane 

 

  



  

 1 

 

Skaidrīte Lasmane 

Komunikācijas ētika 

Rīga 

2011 

 

Anotācija. Grāmata Komunikācijas ētika paredzēta akadēmiskai auditorijai, 

ţurnālistiem un citiem komunikācijas profesionāļiem, skolotājiem, kā arī ikvienam par morāli 

domājošam lasītājam. Grāmata atvieglos profesionālās ētikas apguvi reklāmas, sabiedrisko 

attiecību, digitālo mediju un ţurnālistikas nozarē. 

 

„Tas, kurš grib ķerties pie morāles lietu studijām, atklās sev neskartu (ungehaueres) 

darba lauku.... Vai zinātnieku, tirgotāju, mākslinieku, amatnieku tikumi - vai tie jau savus 

domātājus atraduši? Tur vēl tik daudz par ko domāt.” (Nietzsche Friedrich.(1988) Der 

Froliche wissenschaft. Samtliche Werke, band 3. Munchen ,p.378-379  
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Priekšvārds par izvēli 

„Es rakstīju tā, kā es varēju: tas ir, ar to, kas man ir dots un kas man šķiet rakstīšanas 

vērts.” (I write what I can: that is, what„s given to me and what seems worth writing, by me. 

Susan Sontag.
1
)  

 

Kā izskatītos grāmata, kuras sākumu ievadītu virsraksts Nobeigums? Akadēmiskam 

tekstam nepiedienīga nenopietnība un postmodernas spēles atbalss uzmanības piesaistei? 

Šķietamas oriģinalitātes demonstrējums? Komercefekts pārsteiguma izraisīšanai? Popkultūras 

naivās rotaļas? Reklāmas triks, kurā izmantots nesareţģīts paradokss, lai sākuma garlaicība 

nepārcirstu vēlmi pāršķirstīt turpmākās lappuses vai, kas zina, izlasīt tās līdz beigām? Kas 

būtu meli un kas patiesība šajā nevainīgi patiesajā neatbilstībā kanonam? 

Īstenībā virsraksts Nobeigums būtu patiess un godīgs sākums, jo vairākums ievadu un 

priekšvārdu, kā zināms, tapuši un top pēc grāmatas pabeigšanas, kad rakstīšanas procesā 

noskaidrotas un klāt nākušas idejas, kuras nav paredzamas iesākumā - balto lapu vai vēl 

neesošas elektroniskās informācijas daudzsološajā potencialitātē. Slaveno filozofiskās 

klasikas paraugu - ievadu Gara fenomenoloģijai, kā zināms, vācu filozofs Georgs Vilhelms 

Fridrihs Hēgelis arī rakstījis pēc darba pabeigšanas. 

Līdzīgi sākuma/beigu kopsakaram arī ētikā pilnīgākais variants rakstās un pārrakstās 

vai ierakstās biogrāfijā un apziľā bieţi vien pēc notikuma vai tikai mūţa nogalē, kaut arī to, 

kā vajadzētu dzīvot, nāktos apgūt pašā dzīves ievadā pirms sareţģījumiem, kuriem diez vai 

kāds savlaicīgi un nopietni gatavs iepriekš.  

Jebkurai grāmatai, tāpat kā dzīves notikumam – vai otrādi - pirms to sākt, pastāv 

daudzsološas izvēles iespējas, kā un ko rakstīt: teorētisku darbu ar neskaitāmām atsaucēm uz 

citu publikācijām, mācību literatūru ar paradigmatiskām patiesībām vai uzmundrinošu 

popētiku ar neatliekamas veiksmes receptēm par to, kā labāk dzīvot. Izvēles iespējas daţkārt 

saglabājas vēl arī pirms publikācijas - aizmest un aizmirst manuskriptu, pārrakstīt uzrakstīto, 

uzlabot to, ja teksts neapmierina pašu autoru, vai samierināties ar to, kā ir, un publiskot - 

cerībā uz lielāku veiksmi turpmākajos darbos, ja tādi sekotu, vai, kas gan maz ticams, uz  

pārsteidzoši nejaušu auditorijas atbalstu.  

Kāpēc rakstīt ētikas grāmatas mūsdienās, kad vēsturē nogulsnējušās stingri noteiktas 

morāles normas, kad par to universālismu norit nebeidzamas diskusijas, kad ikviens ir it kā 
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individuāli brīvs savā izvēlē? Lai iedrošinātos piedāvāt jaunus ierobeţojumus? Lai pārskatītu 

morāles priekšstatus mūsdienu evolūcijas teorijas vai neirozinātnes ietekmē un atgādinātu par 

iedzimtām spējām vai evolucionāri veidotu normu psiholoģiju? Grāmatu vieglāk saprast, ja 

zina tās mērķus. Šoreiz tie būs samērā pieticīgi – piedāvāt pārdomas (refleksiju) par morāli 

jaunu sociālu iespēju un komunikācijas tehnoloģiju klātbūtnē, iesaistīt domāšanā (refleksijā) 

par privāti un profesionāli pilnvērtīgāku izvēli situācijā un dzīvē kopumā, izmantojot 

mūsdienu morāles teorijas jeb ētiku. Necilā mērķa tuvinājumam izmantota sokratiskā atziľa, 

ka ētika nav bezpersoniska patiesības izziľa, bet lasītāja līdziekļāve refleksīvā dialogā, lai 

kopīgi dzemdētu idejas un veidotu savu morālo identitāti. Grāmatas nolūks ir ierosināt un 

saprātīgi vadīt produktīvu tikumisko domāšanu, atturoties no moralizēšanas un pretenzijām uz 

autoritāru kanonu.  

Izsenis latviešu tradicionālajā kultūrā ētiku sauc par gudru padomu, nevis par 

piespiedu varas un sankciju instrumentu. Padoma pieprasījums izaug no sareţģītām un 

neviennozīmīgām situācijām, kurās izvēle ir neatliekama un atbildīga, radusies mūţīgās 

pretrunās starp jābūtību un īstenību. Sociālās saesības prakse izraisījusi un uzturējusi spēkā 

daţas nepārkāpjamas un pašsaprotamas robeţas, vienlaikus apzinoties, ka to nevainojamā 

skaidrība ir drīzāk vēlamība, nevis īstenība. Tautas kultūra, tāpat kā morāles teorija, vienmēr 

iekļāvusi potencialitāti, iespējamību, piesakot kādu piepildāmu sākumu, kas īstenosies 

atbilstīgi vai pretēji padoma likumam. Skaistai padomu kultūrai blakus atveidota pārkāpumu 

pieredze. Cits pārkāpumā apliecina sevi vai izjūt baudu, cits cieš no savas baudas un liek ciest 

citiem, taču neaizmirsīsim, ka vienlaicīgi ar Imanuelu Kantu dzīvojis un rakstījis marķīzs de 

Sads. Viľi joprojām abi pilda mūsdienu grāmatplauktus un blakus dzīvo joprojām 

informācijas tīklos, kaut gan pilnīgi pretēji ir viľu stāsti un pārliecības par to, kāda a/morālā 

identitāte ir vērtīga un dzīve dzīvojama.  

Izvēles iespējas pastāv ne tikai attiecībā uz saturu, bet arī uz to, kam un kā rakstīt. Vai 

nepadoties samērā kategoriskam auditorijas pieprasījumam pēc viegluma? Tāda prasība 

pastāvējusi arī agrāk, iepriekšējos gadsimtos, taču ētikas teksti, kas izdzīvojuši līdz 

mūsdienām, drīzāk raksturo intelektuālu sareţģītību, nevis pielāgošanos viegluma 

pieprasījumam. Imanuela Kanta samezglotās domas stāsts joprojām pastāv, kaut gan var šķist 

lietderīgs un aizraujošs galvenokārt filozofijas profesionāļiem, nevis demokrātiskai uztverei 

radinātai auditorijai. Frīdriha Nīčes uzbrūkoši nervozais dziļums atklājas pēc vairākkārtīgām 
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studijām, Jirgena Hābermāsa komunikatīvā ievirze var likties smagnēji nesaprotama tiem, 

kam nav nodoma iepazīt sarunas racionālos nosacījumus. Daudziem nepieciešama tikai 

profesionāla rokasgrāmata, uz kuru atsaukties morāla konflikta gadījumā, citiem savukārt 

izklaidējoša vīzija par vēlmju piepildījumu bez individuālas piepūles un intelektuālas 

sareţģītības.  

Komunikācijas ētika paredzēta gan mediju, reklāmas, sabiedrisko attiecību un digitālo 

portālu profesionāļiem, gan ikvienam starppersonālā saskarē (saesībā) iesaistītajam, lai 

atgādinātu un skaidrotu emocionāli un intelektuāli bagātinošas komunikācijas nosacījumus un 

nozīmīgumu. Skolās māca literatūru, matemātiku, dabzinības, bet ne medijus un jaunās 

komunikācijas tehnoloģijas, kas mūsdienās būtiski ietekmē uzskatus, attieksmi un attiecības.  

Vai akadēmiska grāmata prasa drosmi? Minimālu, ja tā aizstāv un veido citu kārtību, 

nekā teorētiski pieľemts, un ja tajā ievīts jauns jēdziens vai pārstrukturēta esošā sistēma. 

Skaidrs, ka tad jāraksta, nedomājot par to, kas, ko un kā uztvers. Tas, kas skaidrs un apgūts 

vai desmitām reiţu vēstīts lekcijās, kuru rituālā iedaba, tāpat kā tautas tradicionālās kultūras 

gadskārtu ieraţas, balstās uz atkārtošanu, nepieprasa bezbailību, bet drīzāk pacietīgu iederību 

esošajā mācību telpā. Tomēr nākas atrast kādu niansi, kādu jaunu šķautni paša rakstītāja 

ieinteresētības nolūkā, lai izvairītos no jau sen zināmā garlaicīgās nomāktības. Neder arī 

publicistika, no kā cieš ne viena vien ētikas grāmata, kura analizē kādu atsevišķu lokālu 

gadījumu tagadnē, kas nereti vāji sasaistās ar citiem gadījumiem vēsturiskajā telpā un laikā. 

Grāmatas mūţs, ieskaitot uzrakstīšanu un izdošanu, ir ilgāks par kādu spilgtu, detaļās 

izstāstītu gadījumu, kura tagadne drīz pārvērtīsies tik tālā pagātnē, ka to vairs nesniegs jau citā 

laikā dzīvojošo interese. Nepieciešami vispārinājumi, kas iekļaujami shēmās, lai ar to 

starpniecību, nedaudz vienkāršojot, orientētos atsevišķu gadījumu bezgalīgajā daudzveidībā.  

  Pārāk lieli pieteiktie mērķi var izrādīties un izrādās nesasniedzami, bet mazie – nav 

vērti, ka tos izvirza un piepilda. Komunikācijas ētiku var rakstīt daţādās toľkārtās, kā tas arī 

ētikas vēsturē darīts. Daţkārt uzmanību vairāk pievērš jābūtībai un vajadzības izteiksmei, 

daţkārt īstenībai, kurā vienmēr vēlamā piedāvājums daudzkārt pārsniedz iespējas to īstenot. 

Bieţāk gan potenciālais savietots ar reālo tā, lai iedvesmotu citai, pilnīgākai izvēlei, 

vienlaikus atstājot vietu realitātes izjūtai, kurā dīvaini līdzsvarotas vēlamības, vajadzības un 

īstenības izteiksmes.  
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Grāmatas vērtība lielā mērā atkarīga no atbilstības Maksa Vēbera uzskatam par 

akadēmisko ētiku: „Akadēmiskai platformai nepieder ne pravietis, ne demagogs.”
2
 Tomēr 

diez vai vērta ētikas grāmata, ja tā tikai bezkaislīgi atgādina abstraktu pareizību, jābūtību, 

vēlamību, ko nav vērts apšaubīt. Sofija Oksanena romānā Attīrīšanās raksturo padomju laika 

propagandista kategorisko pareizību, kurā izpaliek šaubas: „Martins nekad neteica „varbūt”. 

Viľu nevarēja apšaubīt, jo savās runās viľš tam nedeva nekādu iespēju. Viľš runāja tikai 

patiesības.”
3
 To sen atpakaļ sapratis Sokrats un viľa sekotāji, aicinot kritiskā līdzdomāšanā. 

Vēlamība vēsturiski izteikta Platona labā idejas vai Aristoteļa phrōnesis un autarkeia 

jēdzienos, kas saprotami ikvienam, kam piemīt racionāla dvēseles daļa, iesaistot filozofiskā 

refleksijā un citās tehnikās, lai vēlamības vadīta darbība nestu lielāku labumu citiem un laimi 

pašam sev. Viľu pozīcija nav pretrunā ar Maksa Vēbera akadēmiskās ētikas platformu, jo 

pastāv citi līdzekļi - refleksīva līdziesaiste, ne tikai populistisks priekšraksts vai moralizējošs 

pravietojums.   

Grāmata veidota pārdomās par komunikācijas speciālistu (ţurnālistu, sociālo attiecību 

profesionāļu, portālu veidotāju un reklāmistu) individuāli profesionālo darbību un atbildību, 

lai liktu domāt par to, kā meditētie vēstījumi, kuri tik daţādi, ietekmē auditoriju. Ietekmes 

veidojas noteiktā komunikatīvā - vēsturiskā un konkrētā - apkaimē, kurā savi stereotipi, 

formulas, automātismi un diskusijas. Naratīvu teksti apvienojas informācijas plūsmās, kuras 

atveidots priekšstats par laikmetu.  

Profesionālai ētikai jābūt pašvadīšanas rokasgrāmatai, lai apzinātos un nosauktu 

vārdos rīcību, lai turpinātu to, kas atzīts par labu esam, un izvairītos no sasteigti bezjēdzīgā, 

kas izsauc kaunu, nemieru, neapmierinātību, vai kam nav jēgas. Ar ekspertu radītajiem ētikas 

kodeksiem nepietiek, lai būtu drošāk, priecīgāk, rezultatīvāk dzīvot. Zināšanas vien nepadara 

ētiku no nedzīvas par dzīvu, bet ienes savveida kustību, izraisa labvēlīgas, produktīvas 

pārmaiľas domāšanā. Pārmaiľas nevis eksaltētas dzīves ētikas nozīmē, bet darbdienas 

domāšanā par sevi, savu rīcību, pārsteidzībām un kļūdām, kas mazināmas turpmāk. 

Kā noprotams, iespējas, kā rakstīt grāmatu, ir tik daţādas, ka tam, kas sekos, būtu 

jākalpo par kādas mazliet noteiktākas izvēles nospraudēju. Vismaz daļēji. Vismaz pēc tam, 

kad grāmata uzrakstīta. Tikpat skaidrs, ka priekšvārdam jābūt īsam, kas arī tūlīt īstenosies, 

tikai vēl pāris pateicības.   

Vispirms pateicība ilggadīgiem filozofiskās domāšanas skolotājiem Vēstures un 

filozofijas fakultātē - gan aizsaulē aizgājušajam Augustam Miltam, gan Mārai Rubenei par 
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īstuma un patiesuma noturīgo dispozīciju. Sirsnīgs paldies Sociālo zinātľu fakultātes 

kolēģiem par formālu un neformālu diskusiju praksi. Pateicība par diskusijās gūto pieredzi 

gan filozofijas, gan komunikācijas bakalaura un maģistrantūras studentiem un doktorantiem. 

Paldies LU Sociālo zinātľu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas vadītājai profesorei Intai 

Brikšei un viľas vadītajai valsts pētījumu programmai „Nacionālā identitāte”, profesorei Vitai 

Zelčei, doktorantei Olgai Procevskai un asistentam Didzim Bērziľam par manuskripta 

lasījumu un padomiem tā uzlabošanā. Paldies docentei Silvai Seľkānei par tehnisko palīdzību, 

kā arī asociētajam profesoram Ojāram Skudram un citiem kolēģiem par labvēlīgas vides 

nodrošinājumu ētikas refleksijai. Paldies redaktorei Dacei Lūsei par valodas rūpēm. Pateicība 

LU Apgāda profesionālajam atbalstam. 

 

                                                 
1
 Sontag, S. (2001) Sinleness. In: Where the stresss falls. London etc.: Vintage, p. 259. 

2
 Weber, M. (1991) Science as Vocation. In H. Gerth and C. Wright Mills, eds. From Max Weber. London: 

Routledge, p.146. 

3 Oksanena, S. (2011) Attīrīšanās. Rīga: Jumava, 76. lpp. 
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1. nodaļa. Par ētiku, tās instrumentāriju un mūsdienu tendencēm. 

 

1. Jēdzienu lietojums: ētika, morāle, tikumība. 

1.1. Kas nav ētika 

1.2. Kas ir ētika 

2. Ētikas teoriju struktūra. 

2.1.Potenciālais un aktuālais  

2.2. Cilvēktēls un tikumi 

2. 3. Līdzekļu mācība jeb tehnika  

3. Ētikas teoriju klasifikācija. 

3.1. Deontoloģija un teleoloģija 

3.2. Pozitīvā un negatīvā ētika 

3.3. Universālā un relatīvā ētika 

3.4 Mūsdienu ētikas virzieni 

4. Morāles organizācija un institucionalizācija. 

4.1. Morālās regulācijas īpatnības. Morālā un tiesiskā regulācija 

4.2. Morāles kodeksi  

4.3. Normas un vēlmes saikne  

4.3. Morālās attīstības pakāpes 

4.3. Morālās dilemmas un to risinājumi 

4.5. Morālā identitāte 

 

 

Simona de Bovuāra: „Līdzīgi mākslai un zinātnei ētika nesniedz receptes. Tā var tikai 

ierosināt metodes.”
1
Simone de Beuvoir. Ethics of Ambiguity. In Philosophical 

Writings.(2004) Ed. by Margaret A. Simons etc. Urbana, Chicago: University of Illinois 

Press, p134) 

 

Aristotelis: ”Izglītots cilvēks meklēs izklāstā precizitāti tiktāl, ciktāl to pieļauj pati 

iztirzājuma būtība.”
2
  

 

 

 

  1. Jēdzienu lietojums: ētika, morāle, tikumība 

 

Cilvēku darbībai piemīt nozīmes komponents, taču, kā aforistiski izteicies Rolāns 

Barts (Roland Gérard Barthes; 1915-1980) un atkārtojusi Sjūzena Sontāga (Susan Sontag; 



 

 10 

1933-2004), „nozīme nekad nav monogāma”
3
. Minētais apgalvojums pilnā mērā attiecināms 

arī uz ētiku, morāli, tikumību - trim pamatjēdzieniem, ar kuriem lingvistiski atveidota 

nozīmīga kultūras telpas, sociālās saesības un patības identitātes struktūra. Blakus trim 

pamatapzīmējumiem bieţi lietoti arī citi vārdi - tikums, tikumība, etiķete, ētoss, labais, 

integritāte jeb krietnums, kas gan šaurāki par iepriekš minētajiem, taču izsaka nozīmīgu 

morāles aspektu.  

Ētikas, morāles un tikumības jēdzienu saturs un lietojums 20.-21. gadsimta teorijās 

uzskatāms par loģiski pamatojamu vienošanos. Stingra nošķīruma mēģinājumi parasti 

beigušies nesekmīgi, jo tie pārklājas, izriet viens no otra un iekļauj viens otru, tāpēc katrā no 

teorijām parasti sniegta norāde, kādā jēdzieni lietoti. Emanuela Levina (Emmanuel Lévinas; 

1906-1995) ētiskā uzruna būtiski atšķiras no Jirgena Habermāsa (Jürgen Habermas; 1929) 

diskursa ētikas argumentācijas vai Mišela Fuko (Michel Foucault; 1926-1984)  ētikas un 

morāles šķīruma dzīves mākslas teorijā.  

Daţādība ētikas un morāles jēdzienu lietojumā pastāv arī daudzos profesionālās ētikas 

darbos. Minēsim daţus no tiem. Mediju ētikas pētnieks Rodţers Silverstons (Roger 

Silverstone; 1945-2006), piemēram, morāli attiecinājis „uz vispārējiem principiem, kā arī uz 

to pamatojuma iespējamību. Ētika... ir šo principu lietojums noteiktā sociālā vai vēsturiskā, 

personālā vai profesionālā kontekstā”
4
. Līdzīgi arī populārs biznesa ētikas autors Endrjū 

Kreins (Andrew Crane) ar morāli saprot vērtību un normu kopumu, kamēr ētikas jēdzienu 

attiecina uz morāles sistematizāciju
5
. Citkārt nošķīrums veikts attiecībā uz  sabiedrību, 

ogananizāciju, kopienu, kad ar morāli apzīmē, piemēram, individuālos principus un ar ētiku - 

sabiedrības normas  vai otrādi.  

Šajā grāmatā ētikas jēdziens atkarībā no situācijas konteksta vienlaikus lietots trīs 

nozīmēs. Pirmkārt, ar grieķu cilmes vārdu ētika plašākā nozīmē izteikts savdabīgais labākas 

un pilnīgākas individuālās dzīves un sociālo attiecību komunikācijas un organizācijas lauks, 

kas ietver gan jābūtību (morāle) un tās pamatojumu teorijā (ētika), gan reālu attiecību raksturu 

(tikumi, tikumība). Šajā plašākajā nozīmē ētika lietota gan kā morāles lauka, gan tikumības 

sfēras sinonīms. Otrkārt, šaurākā nozīmē ētika vairāk attiecināta uz patības, individuāla 

subjekta apziľu, lemšanu, rīcību un pašpilnveidi, atstājot morāles apzīmējumu 

institucionalizētām un organizētām struktūrām. Treškārt, ar ētikas jēdzienu izteikta morāles 

filozofija un teorija.  

Ar morāles jēdzienu savukārt atšķirībā no ētikas vēstītas normatīvās un 

institucionalizētās struktūras, kuras iekļautas organizāciju vai profesionālajos kodeksos un 

praktiskajā rīcībā, taču ikdienas lietojumā arī šīs izpausmes, piemēram, kodeksi saukti par 

ētikas principu, normu, vērtību kopumu un morāles jēdziens lietots paralēli ar ētiku. Daţkārt 

ar morāli domātas sociālās normas, ar ētiku – individuālie tikumi un vērtību kopums. 
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Visbeidzot ar it kā arhaisko vārdu tikums, tikumība izteikta gan patības morālā identitāte, kurā 

vienojošais elements ir tikumu un vērtību īstenojums izvēlē un rīcībā, gan noteiktā sabiedrībā 

raksturīgais morāles līmenis. Tā kā ētika kā filozofiska teorija vienlaikus piedalās morālās 

jābūtības radīšanā un pamatojumā, abi jēdzieni - ētika un morāle – grāmatā lietoti kā sinonīmi. 

Tikums un tikumība pašreizējā valodas praksē ir maz nodarbināti, taču, kā pārliecināsimies 

turpmāk, atturība izmantojumā rada zināmu zaudējumu, jo tikai par labu nāktu jēdzieniska 

daudzveidība, lai izteiktu atšķirību starp teoriju (ētika), apziľas fenomeniem (morāle) un 

realitāti, kuras apzīmējumam noder tikuma un tikumības jēdzieni.  

Katra minētās triādes zīme tikai nosacīti pārstāv kādu atsevišķu sociāli regulatīvās 

prakses aspektu, jo praktiskā lietojumā raksturīgs ciešs dinamisks saaudums. Visi elementi - 

teorija, ikdienas apziľa (individuālā un sociālā), rīcības prakse papildina viena otru. Ētikas, 

morāles un tikumības jēdzieni to daudznozīmībā vienlaikus noder gan par visu minētā lauka 

apzīmējumu tā veselumā, gan par atsevišķu tā daļu apzīmējumu. Teorijas un rīcības saites ir 

pārāk ciešas, lai praktiskā valodas lietojumā tās būtu viegli nošķiramas. Par nepamatotu 

atzīstams vienīgi ikdienas praksē bieţi sastopamais divu jēdzienu – ētikas un morāles - 

vienlaicīgs lietojums, ľemot vērā, ka gan grieķu cilmes vārds ētika, gan tā latīniskais 

ekvivalents morāle vēsturiski veidoti vienu un to pašu parādību - tikuma, paraduma, parašas, 

rakstura - izteikšanai. Par pamatotu abu minēto jēdzienu savienojumu var atzīt tikai tad, kad 

grib akcentēt teorijas (ētika) un normatīvās prakses (morāle) nošķīrumu.  

Morāles un tikumu sfēra, ko teorētiski un jēdzieniski apzinās ētika, sarga kādu 

saprātīgu perspektīvu, parādību un notikumu tālredzīgu kopsakaru un sociālo kārtību. 

Apzinoties bināro opozīciju vienkāršotību, jāatzīst, ka ētika kalpo par nozīmīgu izvērtējuma 

mēru, lai nošķirtu saprātīgo no nesaprātīgā, jēgpilno no bezjēdzīgā, pareizo no nepareizā, labo 

no ļaunā, taisnīgo no netaisnīgā, blēdīgo, mānīgo un melīgo no godīgā, patieso no nepatiesā, 

vērtīgo no nevērtīgā, uzticamo no neuzticamā utt. Ētika teorētiski veido un atveido ar morāli 

saistītu parādību un jēdzienu tīklu - normatīvās tradīcijas, institucionālus mehānismus, 

paradumus, tikumus, dispozīcijas, vērtības utt. Vienlaikus tā norāda uz vienu no 

pašrealizācijas pilnīgākiem nosacījumiem, ko sapratuši jau antīkie filozofi un tautas 

tradicionālā gudrība: tikums ir gandarījuma, laimes un citu atzīšanas nosacījums. Ētika 

nodarbojas ar stratēģisku morāles un tikumības mērķu pamatojumu, izziľu un refleksiju, 

balstoties uz tikumisko pieredzi, ko īpaši uzsvēris viens no redzamākajiem 20.gadsimta ētikas 

teorētiķiem Bernards Viljamss (Bernard Williams, 1929-2003)
6
. Akcentēdams pieredzes 

lomu, viľš gan nav atbalstījis Kantu (I. Kants – Immanuel Kant; 1724-1804) un viľa tīro 

praktisko prātu jeb filozofiski formulētu universālas jābūtības likumu - kategorisko 

imperatīvu: „Rīkojies tā, lai tavas gribas maksima vienmēr vienlaikus varētu noderēt par 

vispārēju likumdošanas principu.”
7
 Taču minētās nesaskaľas vairāk uzlūkojamas par 
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formālām, jo rīcības mērķi un to novērtējums jebkurā gadījumā izriet vienlaikus gan no 

pieredzes, gan jābūtības. Ne velti ētiku kopš Aristoteļa sauc par praktisku, t.i., rīcības 

filozofiju, bet rīcība sakľojas gan īstenības, gan jābūtības pieredzē. Arī Kanta ētika iekļauta 

„Praktiskā prāta kritikā”, tikai viľa universālais morāles likums pasargāts no nepilnīgās 

cilvēciskās prakses, izsecinot to no apriorā tīrā prāta formas, kas pamatota vācu filozofa 

izziľas teorijā.  

Intelektuālā pieredze ir daţādi apzināta un vēstīta kultūrā. Sakāmvārdi, parunas, 

folklora, māksla, reliģijas doktrīnas blakus teorētiskai morāles filozofijai jeb ētikai vedina un 

mobilizē refleksijai par to, kā domāt, kā iekopt prātu un vadīt emocijas, lai jēgpilnīgāk 

izvēlētos, darītu, dzīvotu. Daţkārt prāta un jūtu vingrinājumos vairāk uzsvērti morāli mērķi, 

citkārt norādīti līdzekļi saprātīgākai, labākai un auglīgākai izvēlei, visbieţāk - abi kopā. Divas 

ētiskās stratēģijas raksturotas Aristoteļa (384-322. p.m.ē.) Nīkomaha ētikā. Pirmā attiecināta 

uz kognitīvu mērķi, izglītojoties un apgūstot teorētisko pieredzi, kas izteikta daţādās zināšanu 

formās (prāta tikumība). Otrais uzdevums, kas papildina pirmo, ir identificēšanās ar apgūto un 

attiecinājums uz sevi, lai praktiska darbībā vingrinātos tikumībā (rakstura tikumība) un 

veidotu patību jeb tās morālo identitāti. Ētikas uzdevums līdz ar to ir gan teorētisks, gan 

praktisks - kultivēt un pilnveidot apziľu, lai, praktizējot taisnīgumu, vīrišķību, savaldību, 

kļūtu krietnāks: ”[..] mēs iztirzājam šos jautājumus nevis tāpēc, lai zinātu, kas ir tikumība, bet 

gan tāpēc, lai kļūtu tikumiski, citādi tam nebūtu nozīmes”.
8
 Ne velti ētika atzīta par praktisko 

filozofiju, kuras uzdevums ir sniegt padomu, kā labāk dzīvot un sasniegt laimi, proti, nevis 

zināt teoriju vien, bet prast to praktiski lietot situācijā un gudrā lemšanā (phrōnesis).  

Jāpiebilst, ka padomam noder ne tikai morāles filozofija, bet arī jau nosauktā 

tradicionālās un modernās kultūras tekstu daudzveidība: folklora, zinātne, literatūra, kino, 

plašsaziľa utt., kas izvērtē esošo un topošo, piešķirot nozīmes, norādot ieguvumus un brīdinot 

par bīstamību vai zaudējumiem. Gan tautas dziesmu, sakāmvārdu sējumi, gan intervijas ar 

intelektuāliem cilvēkiem medijos, daiļliteratūra, kino, teātris, mūzika vai glezna noder, lai 

identificētos ar vērtībām, citu dzīvi, piedzīvojumu, notikumu un, pārdomājot citu pieredzi, 

mainītu tās savas vēlmes un vērtības, kas neatbilst auglīgai saiknei ar citiem un līdz ar to- 

morālai jeb tikumiskai kārtībai. Literārie teksti rosina emocijas un attīsta iztēli līdzīgi 

filozofijai un māklai. Filma var būt dziļu pārdomu ierosinātāja par morāles lietām, kaut gan 

nebalstās uz morālu argumentāciju, bet uz mākslas tēla pārdzīvojumu. Tradicionālā tautas 

kultūra (folklora) ir iespaidīgs padomu avots un refleksijas rosinātājs.  

Lemšanas un rīcības virzienu izvēle atkarīga no vairākiem stimuliem. Dţons Sērls, 

(John R. Searle; 1932), sekodams vienam no analītiskās ētikas veidotājiem Dţonam Ostinam 
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(Austin, John Langshaw, 1911-1960),  uzsver intencionālo cēlonību, kuru izsaka darbības 

vārdi gribēt, mēģināt sasniegt (try to get) un ticēt(believe): „Jo daudzas sociālās parādības 

pastāv tad, ja cilvēki tic (believe), ka tās pastāv.”
9
 Minētais apgalvojums attiecināms gan uz 

izteikuma illokūcijas (ar illokūciju Dţons Ostins grāmatā „Kā lietas darīt ar vārdiem” ( How 

to do Things with Words”) saprot solījumu, brīdinājuma u.c. vārdu komunikatīvo raksturu) 

spēku vispār, gan arī uz morālās jābūtības ierosinātu tikumisku rīcību - bez vēlmes būt 

krietnam, bez mēģinājumiem tapt pilnīgākiem, bez ticības labajam nav iespējams veidot 

morālo identitāti. Kultūras tekstu iepazinums rosina ticību labajam un pašpilnveidei, jo, kā 

raksta Jirgens Hābermāss, „daudzi ierosinājumi rodas no mūsu vajadzībām un preferencēm, 

citi no mūsu izglītības un tradīcijām.”
10

 

Padoms nebūtu vajadzīgs nekļūdīgiem, nevainojamiem cilvēkiem. Tā kā tādu nav, 

kaut arī daţi iedomājas esam, ētika vajadzīga ikvienam, lai vadītu sevi pārsvarā divos 

virzienos - pārsituatīvai, intelektuāli un emocionāli bagātinātai domāšanai un jēgpilnam 

kopsakaram ar citiem rīcībā. Ētika norāda ne tikai uz racionālo, bet māca, kopj un izglīto, kā 

justies, kā izturēties dusmās, priekā utt. Kopš Deivida Hjūma (David Hume; 1711-1776) tiek 

uzturēts apgalvojums, ka prāts bez emocionālas atbalss ir bāls un nedzīvs, tas nerosina 

notikumus. Reliģiskie un citi rituāli izraisa sakrālas jūtas, padarot par normu, piemēram, 

skumjas un sāpes par zaudējumu, kas pavada cilvēka nāvi. Traģēdijas ţanrs mākslā padziļina 

sēru, skumju, ciešanu kultūru. Komiskais, humors, smieklu kultūra radina priekam, labsajūtai, 

atbrīvotībai.  

Just dziļi un domāt, kā labāk vadīt dzīvei atvēlēto laiku kopā ar citiem un kā gudrāk 

atrisināt situācijas, paliek galvenais kultūrā uzturētais ētikas jautājums. Kaut gan atbildes ir 

atšķirīgas, tomēr tās vedina emocionāli just un racionāli pārvaldīt savu dzīvi un rīcību 

pilnīgāk, labāk, tālredzīgāk. Mūsdienu sabiedrībā ikvienam dotas tiesības izvēlēties stilu un 

veidu, kā dzīvot. Taču šāda izvēļu demokrātiskā daudzveidība salīdzinājumā ar Aristoteļa 

ētikas pirmsākumiem vai tautas gudrību krietni sareţģī labas un nepilnīgas dzīves nošķiršanu, 

jo pastāv, pēc Simonas de Bovuāras (Simone de Beauvoir; 1908-1986) un Ţana Pola Sartra 

(Jean Paul Sartre; 1905-1980) konstatējuma, ambigvitāte jeb divnozīmība (divdomība) un 

citas sareţģītas robeţsituācijas. Tomēr pilnīgāka, tālredzīgāka, gudrāka varianta mērķis un 

impulss jeb dispozīcija kultūrā joprojām tiek uzturēta ar ētikas starpniecību. Jūtas, izjūtas, 

pieredze un pārdomas saglabājas, pārtop iztēles un mērķu pasaulē, tādējādi atturot vai 

ierobeţojot vienas vēlmes un kultivējot citas. Pastāvot sociālām pārmaiľām, kā arī zinātnes un 

filozofijas attīstībai, mainās izvēles un to argumentācija, taču krietnākas, raţenākas dzīves un 

gudras izvēles uzdevums paliek. Minētās atziľas un nozīmes veidojas komunikatīvi.  
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Ētika, arī profesionālā, nav tikai skaisti nepiepildāmas jābūtības stāsti, bet 

atgādinājums un mudinājums domāt par sevi, lai mainītu dzīvi kopumā. Ne tikai vārdos vien, 

ne tā, kā Servantesa priesteris un bārddzinis, kas apciemo Donkihotu pirms došanās trešajā 

dēkainajā ceļojumā: „[..] tad sarunas novirzījās uz tā saucamajām valsts lietām un valdīšanas 

veidiem: daţas nebūšanas draugi ieteica novērst, daţas nosodīja, daţas parašas tiem šķita 

atjaunojamas, daţas iznīcināmas, un katrs no šiem trim sajutās kā jauns likumdevējs, šolaiku 

Likurgs vai jaunizcepts Solons; un tādā veidā tie valsti tik ļoti atjaunoja, ka šķita, it kā viľi to 

būtu iemetuši ēzē un no turienes izvilkuši pavisam pārveidotu [..]”
11

 Ētika līdzdarbojas reālos 

notikumos ar apziľas dispozīciju uz labo, cildeno, saprātīgo. Racionāls jēgas, efekta, rezutāta 

aprēķins utilitārismā vai iekšējo cilvēcisko rezervju aktualizācija tikumu ētikā uzsver dabisku 

iekšēju dispozīciju, kuras virziens ir godprātība, taisnīgums utt., lai atklātu un atmodinātu aiz 

tuvā prakticisma paslēptu plašāku un tālredzīgāku kopskatu. Daudzās ētikas vairāk vai mazāk 

meklē atbildi un daţādi atbild uz vienu un to pašu jautājumu, ko sauc par Sokrata jautājumu - 

kā labāk dzīvot, kā saprātīgāk, gudrāk izlemt un sekot lemtajam rīcībā.  

Ir vērts padomāt par Raiľa izteikumu: „Katra doma kļūst par darbību.”
12

Morālā 

domāšana pārvēršas darbībā, pakļaujot esošo vēlamā un jābūtības perspektīvai. Pēdējā - 

jābūtība, programma, vēlamais - veido būtiskāko ētiskās domāšanas daļu, par ko būs runa visā 

grāmatas turpinājumā. Nemanāmā jābūtības klātbūtne – kultūras un apziľas netveramā 

līdzdalība - piedalās mērķu un līdzekļu izraudzībā un pārraudzībā.   

Ētika nav pašmērķis. Tā ir veidojusies ar uzdevumu uzlabot, pilnveidot, pārveidot, 

mainīt. Tāpēc var uzskatīt, ka tās loma vēsturiski un situatīvi pieaug atkarībā no pieprasījuma. 

Morālā komunikācija, par ko būs runa turpmāk, uztur mērķu un līdzekļu refleksiju publiskajā 

telpā, kurā top ikdienas paradumu shēmas, kas pārsvarā nosaka cilvēku orientāciju, 

dispozīciju un izvēles situāciju.  

Krīzes situācijās, piemēram, ētiku piesauc vairāk un tā attīstās straujāk, jo izejas 

meklējumi kļūst intensīvāki. To faktoru vidū, kas krīzi izraisījuši, parasti min arī morāles 

problēmas. Krīzes situācijās pieprasījums pēc morālās attieksmes un kopmērķu orientācijas ir 

intensīvs un morāle aktualizējas komunikācijā, veicinot ētikas attīstību. Pastāv metaforiska 

līdzība ar veselību, par kuru vairāk domā slimības gadījumā. Arī ētiku vairāk piesauc dzīves 

un attiecību sameţģījumu gadījumā. 

Ētika rosina virziena, jēgas un rezultāta domāšanu, kas sniedzas tālāk par tūlītēju 

pašlabumu, baudu vai tīksmi. Tā veido īpašu sadarbības un sociālās organizācijas lauku, kuru 

var skatīt daţādos ielogos (aspektos), atzīstot par neiespējamu izteikt parādību un norišu 

kopumu vienotā, visaptverošā un visus apmierinošā definīcijā. Ētika raksturo sareţģīto un, 

iespējams, pašu būtiskāko Homo sapiens pazīmi - spēju apzināties sevi, kopsakaru ar citiem, 

ar kopienu un organizāciju un atbilstīgi vadīt savu rīcību. 1929. gadā, ko par mūsdienām vairs 
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gluţi uzskatīt nevar, Ludvigs Vitgenšteins (Ludwig Witgenstein, 1889-1951) Lekcijā par ētiku 

viena definējuma robeţās piedāvā variantus, kas varētu būt ētika: “Tātad tā vietā, lai teiktu: 

„Ētika ir pētījums par to, kas ir labs” – es varētu teikt, ka ētika ir pētījums par to, kas ir 

vērtīgs, vai par to, kas ir patiešām svarīgs, vai arī es varētu teikt, ka ētika ir pētījums par 

dzīves jēgu, vai par to, kāpēc ir vērts dzīvot, jeb, ka tā ir pareizā dzīvesveida pētījums. Esmu 

pārliecināts, ka, lūkojoties uz visām šīm frāzēm, jūs iegūsiet aptuvenu priekšstatu, ar ko 

nodarbojas ētika.”
13

. Tālāk Vitgenšteins analītiski skaidro triviālā un absolūtā izteikumu 

nozīmi. Triviālā nozīme saistāma ar izmērīšanu un empīrisku pārbaudi. Absolūtā nav ne 

pārbaudāma, ne izsakāma vārdos, kaut gan pastāv. Ētika iekļaujama gan triviālo, gan absolūto 

nozīmju tīklā kopā ar savādas cieľas apliecinājumu tam, kas nemaz nav tik precīzi izmērāms 

un izsakāms valodā.   

 

Kas nav ētika? 

Ētika, pirmkārt, nav dogmatisks un formāls stingras normatīvas regulācijas institūts, 

lai papildinātu vai aizstātu tiesisku regulāciju, kaut arī iekļauj uzraudzības un kontroles 

pieredzi. Tā nav paredzēta vienīgi ierobeţojumiem, sodiem un sankcijām, lai padarītu dzīvi 

garlaicīgi pareizu un vienveidīgu. Vēsturiskās inkvizīcijas doktrīnas un dogmas sniedz stingri 

ierobeţojošas stratēģijas faktus kopā ar pieredzi par to, ka vardarbīgiem aizliegumiem reti 

sekojis gaidītais efekts. Mūsdienu historiogrāfija sekmīgi pēta veltīgās pūles ierobeţot cilvēku 

rīcības daudzveidību un brīvu intelektuālu attīstību ar morālo un juridisko normu vardarbīgo 

stingrību
14

. Ētika nav tikai nebeidzamas vainas apziľas izpausme vai disciplinārs līdzeklis, kā 

panākt drošākas savstarpējās attiecības, tā rosina domāt un just plašāk nekā praktiski-tehniski 

un juridiski pareizi atrisināta situācija. Normatīvās regulācijas lomu nenoliedzot, jāatzīst 

pašvērtējuma, pašregulācijas un individuālās atbildības nepiedodams sašaurinājums, kad 

dominē paļāvība uz noteikumu, normu un likumu sienu, pret kuru paļāvīgi atbalstīties. 

Neaizmirsīsim, ka vergs rada kungu ne mazāk kā kungs vergu - arī normas vergs. 

Morālais dogmatisms nozīmē kāda normatīva principa pārspīlējumu un dzīvās 

pieredzes konteksta ignoranci. Tas izpauţas principa, vispārpieľemta noteikuma, normu 

kategoriskā lietojumā, nerēķinoties ar individuāla gadījuma niansēto pieprasījumu un 

situācijas īpatnībām. Standartu, normu pildīšana neprasa īpašu radošumu, tāpēc var 

pārvērsties nedomājošā un bezatbildīgā automātismā. Mehāniska un kategoriska jebkuras 

ārējas normas sekošana jebkuros apstākļos ved pie morāla dogmatisma - pārspīlētas, stingas, 

neelastīgas pareizības, kas var neattaisnoti uzturēt vēsturiski un kulturāli novecojušas vai 

ideoloģiski uzspiestas normas vai kāda interesēs pieľemta likuma aizstāvību.  

Dogmatisma kritika nenozīmē relatīvisma bināro opozīciju kā tā aizstājēju. 

Relatīvisma pārspīlējums tikpat labi var vest dogmatismā, kad tas ignorē vispārēju saprātīgu 
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pieredzi, vēsturisko un sociālo atmiľu, kas arī iederas dzīves un uzskatu daudzveidībā. 

Dogmatisms saistīts ar kopsakarību vienkāršojumu, to daţādības, daudzveidības un 

niansētības ignoranci. Tas bieţi atklāj nepatstāvīgu un neradošu domāšanu, kas izslēdz 

elastīgu plaša un dzīva kopsakara saredzējumu. Dogmatisms pauţ principu un normu varu pār 

dzīves dinamisko daudzveidību. 

Otrkārt, ētika nav dzīves māksla sašaurinātā nozīmē, proti, kā izrādes un 

ekstraordināru dzīves stilu kultivēšana, lai tādējādi kļūtu par „izrādes sabiedrības”
15

 (Gijs 

Debors - Guy Debord, 1931-1994) daļu. Tā attur no vēlmes pārvērsties par preses, TV 

realitātes izrāţu (šovu), sociālo tīklu un citu popkultūras izpausmju produktu, lai izceltos ar 

neparastumu, skandalozitāti un izaicinājumu kādas neierobeţotas vaļības, neķītrības vai 

perversitātes piedzīvojumā, ko daţkārt nepamatoti sauc par radošu brīvību.  

Treškārt, ētika nav neaizsniedzamu pilnības ideju un teoriju sapľojums, kaut arī satur 

ikdienai pāri stāvošu un pilnībā neīstenojamu mērķu sfēru, ko sauc par  transcendenci. 

Absolūtais nav īstenojams ikdienas situācijās. Kā savulaik norādījis Sērens Kirkegors (Søren 

Aabye Kierkegaard; 1813-1855), abstraktas, ar īstenību nesavienojamas jābūtības kategoriska 

vēstīšana noved pie neīstuma - meliem un liekulības. Tas nenozīmē, ka nesasniedzamībai nav 

vērtības. Latīľu cilmes vārds transcendence norāda uz kādas parastas un ikdienišķas robeţas 

pārsniegšanas un šķērsošanas kustību, kas vienlaikus paver iespēju pārsituatīviem un 

pārpragmatiskiem mērķiem, ko daţākārt sauc par garīgumu. Garīgums izsaka potencialitāti, 

spēju ekonomiski izmantot domas un darbus. Nesasniedzamība rada citu, plašāku mērogu 

izjūtu, lai vieglāk distancētos no šaurām iegribām, salīdzinot tās ar virsotnēm un augstumiem, 

kuri iedibina sakāpinātu vēlmi būt tur, kur Monblāns vai kas vēl par to augstāks.  

 

Kas ir ētika? 

 Pirmkārt, ētika ir kultūras izpausme. Kultūra un ētika - šāds nosaukums dots 

savulaik populārajai Alberta Šveicera (Albert Schweitzer; 1875-1965) grāmatai, kurā modernā 

20. gadsimta kultūra vainota ētiskuma zaudēšanā. Šveicera idejas tapušas laikā, kad, 

pateicoties elektroniskām tehnoloģijām, populārā kultūra sākusi ieľemt valdošo lomu. Šobrīd 

tik plaši vispārinājumi par kultūras ētiskumu vairs nav izziľas dienaskārtībā, mainījies arī 

popkultūras vērtējums, to neaizliedzot un tik krasi nepretstatot augstajai kultūrai, taču ētika 

joprojām paliek kultūras, arī populārās tekstu  un tīkla daļa. 

Kultūra ir jēgietilpīgs jēdziens, nenoteikts savā daudznozīmībā, taču ētikas sakarā 

uzsverams tās jēgveidojošās pieredzes aspekts. Kultūra rada un uzglabā garīgo pieredzi 

mutvārdos, rituālos, rakstītā veidā, tradīcijās, paradumos utt. Ētika savukārt pārtver 

augstvērtīgo pieredzi un, pievienodama klāt vīzijas un iztēles devu, pārvērš to ideālā, 

vēlamībā, vērtībā. Lai arī realitātei un morāles vīzijai ir tendence iet katrai savā virzienā, pati 
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vīzijas klātbūtne vai atbalss padara cerīgāku, pārmaiľām atvērtāku nepilnīgo realitāti. Kultūra 

uzlūkojama par pieredzes un pievienoto nozīmju kopumu, dzīves palīgkonstrukciju, kas 

orientē kvalitatīvākai izvēlei un jēgpilnākai alternatīvai nekā fizioloģisku vai perversu vēlmju 

brutāli diktēta dzīve. Ikvienam ir iespējams pašam apgūt dzīvošanas pieredzi, un tas tiek 

darīts, taču bez pēdējās būtu daudz vairāk jākļūdās. Kultūras pieredze jeb kapitāls attur no 

kļūdām un zaudējumiem vai vismaz tos samazina. Daţkārt ētika traucē tūlītējai labklājībai un 

popularitātei, toties piedāvā labāku perspektīvu attiecībām ar citiem un dzīvei kopumā.  

Ētika veido kultūras kapitālu un ir atkarīga no tā Ar kultūras kapitālu saprasts Burdjē 

Kultūra ir nozīmju kopums, kurā iekļauts sociāli pārmantojamo vērtību un normu tīkls 

ar tajā ietvertiem intelektuāliem, emocionāliem un pragmatiski tehniskiem ieguvumiem. Ētika 

tajā iederas kā intelektuāla un emocionāla pamatne, no kuras plašāk pārredzamas nozīmes, 

jēga, attiecības, mērķi un orientācijas. Būdama intelektuāli emocionāla, tā izgaismo 

neskaidrās gaidas, ilgas pēc kaut kā augstāka un pilnīgāka - līdzīgi mākslai, kura to veic 

tēlojumā.  

Emanuels Levins, apcerot mūsdienu sabiedrību 20. gadsimta vidū, precīzi konstatējis, 

ka „liela cilvēces daļa reliģijā vai reliģiozitātē vairs nerod garīgas dzīves ceļu. Tas nenozīmē, 

ka viľi jūt mazāku vainu nekā pagātnes paaudzes; viľi jūtas vainīgi citādā veidā”
16

. Daţkārt 

reliģijas aizstājumam piedāvā mākslu, citkārt morāli, kura kopā ar estētiskām izjūtām veido 

pārikdienisķu, refleksīvu pieredzi un paplašina apziľas lauku. Mūsdienu globālās informācijas 

pārbagātība bieţi it kā neatstāj vietu tradīcijai un pagātnei, koncentrējoties uz šodienu, uz „šeit 

un tagad” pārejošo mirkli, taču tāda pieeja sašaurina garīgo telpu, kuras plašums atstāj auglīgu 

ietekmi uz atsevišķu situatīvu izvēli. Kultūra paplašina tikumiskās pieredzes robeţas.  

Otrkārt, ētika ir vēlmju gudras pārvaldības māksla. Kopš pirmatnējiem kultiem un 

rituāliem vai vēlāk kopš antīkās drāmas, filozofijas vai Kanta praktiskā prāta tikums vai 

morālais likums (ētika) vērsts uz to, lai pārvaldītu dabisko un vēsturiski kultivēto dziľu, 

tieksmju un vēlmju virzienu. Ētika adresēta cilvēkam kā nepilnīgam radījumam, kas, sevi par 

tādu atzīdams, vēlas un spēj pašpilnveidoties. Šādu ētikas izpratni atrodam vēlīnajos Mišela 

Fuko darbos. Viens no komunikācijas ētikas iedibinātājiem - Tomass Lukmans (Thomas 

Luckman; 1927) savukārt raksta: „Pirmām kārtām, es saskatu morālē saprātīgi saskaľotu 

nozīmju tīklu par to, kas ir pareizs un kas ir nepareizs, tādu labas dzīves nozīmi, kas vada 

cilvēka darbību viľpus tūlītējam vēlmju apmierinājumam un momentānām situācijas 

prasībām.”
17

 

Par vēlmēm un to pārvaldību daudz vēstīts gan daiļliteratūrā, gan helēnisma filozofijā, 

kristietībā, gan Sigmunda Freida (Sigmund Freud; 1857-1939) psihoanalīzē un psiholoģijā. 

Sareţģītās attiecības starp daţādām vēlmēm aplūkotas arī Ţaka Lakāna (Jacques Lacan; 

1901-1981) 1959.-1960. g. seminārā par psihoanalīzes ētiku. Ţaks Lakāns nošķir vēlmju 
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produktīvo dabisko enerģiju no cenzūras, kas savstarpēji saistītas Freida teorijā: ”No paša 

vēlmes enerģijas izriet, ka tās darbība ir šķirta no tā, kas tās attīstības beigās pieľems cenzūras 

formu.”
18

 Vēlmju pārvaldības programma izteikta tikumiskas dzīves padomos, morāles 

filozofijā vai mūsdienu profesionālās ētikas kodeksos.  

Mūsdienās ētika nenozīmē nepārkāpjamus desmit baušļus, stingru normatīvismu un 

brutālu brīvības ierobeţojumu, bet drīzāk saprātīgas vēlmju pašvades un pašpārvaldes teoriju. 

Tā piedāvā vēsturiskā pieredzē pārbaudītu gudru un tālredzīgu alternatīvu tūlītēju vēlmju 

balsij. Gudri pārvaldošais instrumentārijs galvenokārt ir cilvēka paša iekšējās rezerves - 

pašierobeţojumi, atteikšanās, atlikšana, savaldība un citas vieglāk vai grūtāk veicamas 

darbības, kuras iekļauj perspektīvu jēgu, kaut arī liek atteikties no dabiska ērtuma sev un no 

savu iegribu tūlītēja piepildījuma baudas.  Ētika uzlūkojama par individuālas rīcības un dzīves 

labas pašpārvaldības teoriju.  

Treškārt, kā jau norādīts, ētika ir kopsakara domāšanas teorija un prakse. Kopsakars 

attiecināms gan uz jābūtības un īstenības saikni, gan uz saesību kopā ar citiem, gan uz 

pagātnes, tagadnes, nākotnes kopredzējumu savā ikdienas lemšanā, gan lokālā un globālā utt 

saikni. Ētiskā apziľa pārliecina vai iedvesmo tālredzīgākai un ilgtspējīgākai lemšanai un 

rīcībai. Ētika ir gan praktisks kopsakara domāšanas padoms, gan pārpraktiska intelektuālās 

kultūras daļa. Abas puses papildina viena otru. Tā nav tikai pareizas uzvedības un izvēles 

situatīvu padomu kopums, bet individuālas pārliecības lieta, kurai turpmāk dosim morālu 

vēlmju apzīmējumu. Ētika ir tālredzīga un gudra ilgtspējīgas attīstības pieredze, kas 

sasniedzama nevis tūlītējā baudā, pašlabumā, bet ierobeţojot un atliekot subjektīvi iekāroto 

par labu kopsakaram ar citiem, ar kopienu, valsti, sociālo telpu  kopumā.  

Atteikšanās nenozīmē, ka ētika padara dzīvi blāvi askētisku, piesardzīgu, garlaicīgu. 

Drīzāk raksturojumam noder Tomasa Manna romānā Doktors Fausts lietotais Terencija 

teiciens: „Ar prātu darīt neprātības.”
19

 

Būdama savdabīga saistviela, ētika ir auglīgas saesības nosacījums. Kopsakara 

domāšana un rīcība novērš vientulību, svešinājumu, neatzīšanu un mazvērtību, kas ir lielā 

mērā uzlūkojamas par ikdienā nemanot pieļautā savtīguma sekām. Tā vedina pašpārvarēšanai, 

pārmaiľām sevī, lai rīkotos jēgpilni, godīgi, taisnīgi, tādējādi iegūstot pašapziľu un citu cieľu, 

atzīšanu, kas veido pamatni tam , ko sauc par apmierinātību vai tās intensīvāko izpausmi-

laimi. Kopsakara izjūtas piedāvā vielu jauniem, auglīgākiem un plašākiem, patību 

bagātinošiem mērķiem.  

Ceturtkārt, ētika ir potencialitāte. 

Kas notiktu ar cilvēku un kultūras pasauli bez vēl neīstenotā un vēl nepiepildītā 

klātbūtnes?  Nepiepildītais ierosina mērķus un jaunas pieredzes. Neesošais, kas iekļauts 
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domāšanā, nozīmē potenciālo - iespējamību, kas rosina tapšanu. Ţana Pola Sartra (Jean Paul 

Sartre; 1905-1980) neesošais (neant) virza pārvēršanos esamībā jeb substanciālā realitātē, kā 

to dēvē Ţils Delēzs (Gilles Deleuze; 1925-1995), norādot uz virtuālā un aktuālā nenošķirtību - 

viss ved uz aktuālo, arī potenciālais. Potenciālais neveidojas situācijā, bet sagatavo tās tapšanu 

un risinājumu. Ētika ietver un atklāj citu, pārikdienišķu iespēju pasauli, kas vienlaikus nav 

ilūzija vai sapnis, bet liek tiekties pēc pilnīgāka, cita mērķa, norādot uz sasniegtā 

sekundaritāti. Potencialitāte ir cilvēka mērķu - vēlamā un jābūtīgā -  ideāla rezerve, par ko 

plašāk nākamajā nodaļā par jābūtības struktūru ētikas teorijā.  

Piektkārt, ētika ir evolucionāri veidojusies sociāli regulatīva sistēma. Jābūtība, 

iespējamība (potencialitāte) jeb programma, kas ir būtiska ētikas pamatstruktūra, norāda 

vēlmju pārvaldības pamatvirzienu. Tā adresēta un uzticēta cilvēkam pašam, taču to daļēji 

uzrauga kāds pārpersonisks sociāli institucionāls veidojums - baznīcas, skolas, politiskās 

partijas, profesionālās apvienības, valsts un likumi. Strīdīgs ir jautājums par dabisku 

regulāciju, kas notiek neapzināti, uz ko norāda, piemēram, tikumu ētika. Morālās struktūras 

veic savdabīgu uzraudzības un kontroles funkciju gan ārēji - organizācijas ētikas statusā, gan 

individuālā pašregulācijā un pašuzraudzībā. Morālē tādējādi savdabīgi saauţas ārēja regulācija 

un sankcijas ar pašregulāciju un pašsankcijām. Pašregulācija papildina regulāciju un atvieglo 

to. Kaut gan formāla institucionāla uzraudzība un rīcības kanoni tikumiskai kārtībai sabiedrībā 

nav lieki, tie vairāk uzlūkojami par individuālās pašuzraudzības un paškontroles 

papildinājumu, nevis noteicošo rīcības virzītāju. Tikumība ir brīvprātīga cilvēka iekšējo 

rezervju un enerģijas lietā likšana, lai saprātīgi pārvaldītu sevi, un ētika kā morāles un tikumu 

teorija refleksīvi to atgādina, norādīdama un pamatodama morālo ierobeţojumu un 

pašierobeţojumu virzienu un uzturēdama pārsituatīvu mērķu potencialitāti kultūrā. 

Sestkārt, ētika ir komunikatīvas darbības produkts un funkcionāls 

virzītājs/regulētājs.  

Ētiskā perspektīva - jābūtība un vērtības, veidojas komunikatīvi - indivīdu, 

organizāciju un kopienu pastāvīgā domu, jūtu, darbības apmaiľā, sarunās, diskusijās, kritiskā 

vērtējumā, tradīciju pārmantojumā utt. Tā ir komunikatīvi iedibināta un apgūta pieredze. 

Komunikatīvas ētikas ielogu mūsdienās teorētiski uzsvēruši Jirgens Hābermāss, Tomass 

Lukmans un citi. Komunikatīvi izveidots tikumiskās domāšanas modelis ir tas, ko translē un 

radiē mediji, māksla, filozofija, reliģija, tautas kultūra utt. Tā ir uzruna, kā to uzsvēris 

Emanuels Levins, aicinot domāt par citu un citādo,- par dzīvības trauslumu un citādības 

ievainojumu. 

 

2. Ētikas teoriju struktūra 
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Teorija sistematizē, sakārto un pamato ar morāli saistītas parādības un norises- 

uzskatus, vērtības, vērējumus, darbības pieredzi utt. Kaut gan katrai morāles teorijai ir sava 

atšķirīga struktūra, tomēr, mazliet vienkāršojot, pamatstruktūras: pirmkārt, potenciāla jeb 

jābūtības uzskatus, otrkārt, priekšstatu par cilvēka īpašībām, viľa spējām un iespējām jeb 

cilvēktēlu un, treškārt, tehnikas (tehnoloģijas) piedāvājumu, kas raksturo veidu, kā morālo 

jābūtību vienot ar praktisku rīcību. Vispirms pakavēsimies pie potenciālās jābūtības.  

 

Potenciālais un aktuālais. 

Potenciālais ir sens Aristoteļa jēdziens, kas norāda uz saikni ar aktuālo - ar enerģiju, 

spēku un darbību, kas virza un ļauj īstenot dzīvē par labu atzīto. Tas raksturo tapšanas un 

pārvērtību sākumu, gatavību mainīt, kā arī vienlaikus norāda uz aktuālā jeb tapušā imanentu 

(iekšēji piemītošu)  rezervi, kura rodama pašā cilvēkā. Potenciālais izteikts mērķa, 

programmas, ideāla, principa, normas, vērtības un citos jēdzienos, kuri atgādina par vēl 

nerealizētu, bet jēgpilnu un nepieciešamu sākumu, kam sniedzams atbalsts un turpinājums 

aktuālā darbībā. Potenciālā jābūtība atzīta par ētikas pamatstruktūru, kas ievirza saprātīgā, 

jēgpilnā, labā, pareizā īstenojumam.  

Zināmā mērā potenciālā jēdziens saistāms ar virtuālo, ar transcendento, kas vēl ir 

neesošs, taču nepieciešams un iespējams, savukārt aktuālais raksturo iekšēji piemītošo 

imanento, kas pastāv reāli. Abu nošķīrums iespējams pētniecībā, kamēr, kā raksta franču 

filozofs Ţils Delēzs, „imanences plāns iekļauj gan virtuālo, gan tā aktualizāciju vienlaicīgi, 

bez skaidri nošķiramas robeţas starp abiem”.
20

 

Vienmēr ētika ir distancēta no aktuālās īstenības, tikai attālums var būt daţāds. 

Jābūtība un vēlamība, no kuras veidojas mērķu sfēra, zaudētu jēgu, ja zustu tās jau iepriekš 

minētā transcendence, kas norāda uz citām, ikdienas prakticismam svešām un tam pāri 

stāvošām iespējām. Esošais neiegūtu pārmaiľu un pilnveides stimulu, ja nepastāvētu ideāla 

vēlamība un jābūtība, kas arvien kalpojusi salīdzinājumam un paraugam. Tas, kā nav, bet kas 

būtu vēlams, tāpēc ka patībai un saesībai nozīmīgs, ierosina attīstībai vajadzīgo pilnveides un 

pārveides kustību. 

Tieksme pēc ideālā jeb pilnības raksturo ne tikai ētiku, bet jebkuru darbības nozari. 

Jānis Taurens, piemēram, sekodams Ludvigam Vitgenšteinam un Tomasam Kūnam (Thomas 

Samuel Kuhn; 1922-1996), lieto paradigmas jēdzienu, lai norādītu mākslinieka tiekšanos pēc 

pilnīgākas izteiksmes: „Tipiskums var būt ideāls, uz kuru mākslinieks tiecies, necenšoties to 

precīzi atdarināt, vai kritērijā, ar kuru vērtēt pēc savas dabas līdzīgas parādības.”
21

 Viľš 

norāda uz atsevišķu ēku arhitektūras paraugu, kam līdzināties, uz ko tiekties (Barselona, 

Antonio Gaudi La sagrada Familia): „Taču atsevišķas ēkas kā paradigmas vairāk raksturo to 

vietu arhitektūras valodas sistēmā - tie ir izcili paraugi, kas paplašina arhitektūras izteiksmību, 
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liek to atdarināt jaunās formās, izmaina mūsu arhitektūras uztveri un iedibina jaunu 

„tipiskumu” arhitektūras valodā”
22

. Līdzīgi citu cilvēku vai valstu dzīve uzlūkota par paraugu, 

paradigmu, kas iestrādāta vērtību valodā, lai aicinātu sekot un atdarināt. 

Potencialitātes avots ir galvu lauzīšanas temats ne tikai ētikā, bet arī analītiskajā 

filozofijā, kur kopš Deivida Hjūma ( Hume,  David, 1711-1776) daudzi filozofi un loģiķi 

sprieduši, ka vajag nav atvasināms no ir jeb par to, ka no faktu spriedumiem nav atvasināma 

jābūtība. Taču minēto sareţģīto saikni atvieglo iztēles iesaiste. Iztēle nerodas pasīvā 

bezdarbībā no nekā. Tā izaug no domāšanas par citādā iespējamību, kad īstenība un esošais 

savā nepilnīgumā neapmierina vai izraisa sāpes un ciešanas. Kad sastopamies ar 

pārinodarījumu vai aplamību, apzināti vai pusapzināti domājam, ka un kā varētu būt labāk. 

Tas, kā varētu būt, pāraug noteiktībās –meklējumos, kā labāk, pilnīgāk dzīvot. Ne vienmēr 

jābūtībai jāizaug no kļūdu pārdzīvojuma vai pārdomām. Iztēles ceļi var sākties jebkurā vietā, 

taču noteikti neapzinātā vai apzinātā saistībā ar aktuālo praksi.  

Ētika iekļauj iespējamo, citu pieredzi - vēlamību un jābūtību. Kad potenciālā jābūtība 

nav pietiekami iesaistīta praksē, pietrūkst ierosinājuma jauniem mērķiem, pēc kā tiekties. 

Vienlaikus jābūtība palīdz apzināti izvērtēt savu izvēli un rīcību, lai to atkārtotu, kad tā 

vērtīga, vai izvairītos atkārtot, kad kaitīga vai bezjēdzīga. Kaut gan kopš Hjūma pastāv šaubas 

par jābūtības loģisku izsecināšanu no esošā, tomēr praktiski tas, kas es esmu un kādam man 

vajadzētu būt, ir cieši saistīti pieredzē un kultūrā.  

Jābūtība un esošais nav konfrontējami, bet izprotami sasaistē un iekļaujami viens otrā. 

Kants norādījis uz transcendentālu veidojumu - kategorijās izteiktu iespējamās pieredzes 

objektu pasauli - noumenālo sfēru - nevis to, kas ir, ko var izzināt, bet to, kam jābūt. Viľa 

praktiskā filozofija būvēta kā apriora potenciāla pienākuma pasaule. Pieredzē un iztēlē veidotā 

vēlamība un jābūtība izpauţas tēlos, naratīvos, filozofiskos jēdzienos, rituālu atkārtojumos, 

vērtībās, principos un citos komunikācijai adresētos veidojumos. Tā iekļauta gan cēlos un 

cildenos, tāpēc pievilcīgos ideālos, gan vērtībās, kas līdzaicina sekot, mainīties, salīdzināt 

dzīvoto dzīvi ar paraugu, gan praktiski pildāmās normās. Ideālo jeb potenciālo nav iespējams 

tieši atdarināt un īstenot, tomēr tas ierosina kādu apziľas kustību, kas noved pie citas - 

pilnīgākas, saprātīgākas lemšanas un darbības.  

  

Diskusijas par jābūtības jeb ideālā un cilvēciski reālā attiecībām, kā jau norādīts, 

sākušas vēsturiski sen. Platona (427/8-347/8 p.m.ē.) absolūtais norāda uz labā ideju, kas 

praktiski nesasniedzama, jo mūţīga un bezgalīga, taču pārveido cilvēku, tiecoties pēc tās. 

Platona bezgalīgais un absolūtais tālums laiku pa laikam īpaši uzsvērts un aizstāvēts kultūrā, 

veidojot romantisma strāvojumu mākslā un pasaules izjūtā. Savukārt viľa skolnieka Aristoteļa 

(384-322. p. m.ē.) tikums tuvina potenciālo praktiskai darbībai, piedāvājot gan intelektuālos 
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(dianoētiskos) - filozofiskās zināšanās un mācībās apgūstamus - tikumus, gan ētiskos tikumus 

- praktisku darbību un vingrināšanos tikumībā. Pretstatījums nav vienkāršojams: abos 

gadījumos ētika norāda uz kādu kultūrā iekļautu potencialitāti, kas tikai daţādi izteikta 

jēdzienos un attiecībās ar īsteno - antropoloģisko cilvēka dabu vai sociālā izpausmēm, bet kas 

maina un ietekmē aktuālo, sekmējot morālās identitātes veidošanos un transformāciju. Šo abu 

ievirţu - absolūtās un piepildāmās - kopsakaru izteicis vācu filozofs Hēgelis (Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel; 1770-1831) uzskatos par to, ka viss īstenais iekļauj sevī divas puses - 

jēdzienu un jēdziena realitāti
23

, kur jēdziens, kas izsaka potenciālu idej,  līdzīgu, tiek pārvērsts 

likumos, nevis pastāv brīvas idejas formā kā Platonam. 20. gadsimtā jaunais attiecībā uz 

potenciālo un aktuālo ir komunikatīvais skatījums uz morāles īstenību. To piedāvā Jirgens 

Hābermāss, Tomass Lukmans u.c. T. Lukmans sociālā zinātnieka darbības lauku saredz 

vērojumos par to, kā sabiedrības locekļi kādā lokālā sabiedrībā “moralizē”, t.i., kā domā un kā 

runā par morāles lietām, kā virza domāšanu potenciālā virzienā un kā jābūtību lieto par 

īstenības vērtējuma mēru
24

. Viľš norāda, ka vienīgais veids, kā mūsdienu sabiedrībā saprast 

morāles lietas, ir iekļaut domāšanā morāles komunikāciju jeb to, kā sabiedrība „moralizē”
25

. 

Nozīmes, ko piešķir labai, pareizai, citādai dzīvei, veidojas nevis individuāli, bet 

komunikatīvi, t.i., interaktīvi, mijdarbībā, sarunās, diskusijās.  

Kāpēc ētika iekļaujama intelektuālā un emocionālā potenciāla veidošanā? Potenciālais 

uzkrāj un raksturo enerģiju, veidojot garīgas rezerves. Ar intelektuālo pieredzi par cilvēku, ar 

domāšanas treniľu un ar vērtību neiztrūkstošo klātbūtni tiek atgādināta morālā dimensija, ko 

situatīvi piemirst un izslēdz darbībā un lemšanas steigā, kad vairāk nākas domāt par rezultāta 

sasniegšanu un līdzekļiem, nevis jēgas izvērtējumu plašākā kopsakarā- laikā un telpā. 

Potenciālais, kas līdz ar ētisku refleksiju uzkrājas garīgā rezervē, ir būtisks nosacījums 

lēmuma un tam sekojoša darījuma aktualizācijā. Tāla vai tuvāka perspektīva iedvesmo citai 

rīcībai, citam skatījumam uz esošo. Potencialitāte mazāk dod padomu tiešai situatīvai rīcībai, 

bet vairāk orientē citu mērķu pieteikumiem. Pārikdienišķa varonība vai nevainojami tīru 

motīvu klātesamība retāk iespējama ikdienas rīcībā, toties, kompensēta dzejā, mākslā, 

vēstures stāstos, izraisa ilgas pēc citas, pilnīgākas, cēlākas rīcības.  

       

Attieksme pret jābūtību 

 

Attieksme pret potenciālo - ideālo jābūtību un vēlamību izpauţas vairākās atšķirīgās 

dispozīcijās, no kurām parastākās ir  - romantiskā, pragmatiskā un ciniskā. Viena vairo un 

uztur ilgas pāc bezgalīgā un absolūtā, cita vairāk orientēta uz praktisku standartu un morāles 

kodeksu izstrādi, vēl cita ironizē un noliedz jābūtības vadītu rīcību un morāles iespējamību 

vispār, tā apejot ikdienu un vispārpieľemto no pretējas –apšaubījuma un nolieguma- 



 

 23 

perspektīvas. Katra no dispozīcijām veidojas un pastāv komunikatīvi, tādējādi ieľemot to vai 

citu dominējošo vietu kultūrā un kalpojot par laikmeta domāšanas stila liecību.  

Romantiskā dispozīcija izpauţas ideālā un idejas principiālā aizstāvībā, skaisti 

tēlainā sapľojumā par nesasniedzamo pilnību, par absolūto un tā vērtību. Viena no pirmajām 

vēstīm jeb diskursiem par ideālo, kā jau vairākkārt minēts, rodama Platona idejas (eidos) un 

viľa sekotāju filozofijā. Ideja ir kultūrtelpā veidots absolūtā - bezgalības un mūţīgā – 

jēdziens, kas norāda uz nesasniedzamu pilnību, kuras klātbūtne, neraugoties uz tūlītēja 

īstenojuma neiespējamību, nav veltīga, jo domājumā par to bagātinās iekšējā pasaule - 

ierosināti ētiski mērķi un dispozīcija uz labo jeb tikumu. Ne velti romantiķi, arī Rainis - 

līdzīgi Sokratam (Socrates; 469/70-399/400 p.m.ē.) -, aicinājuši uz sirds pārkalšanu, ideju 

dzīvi dzīvojot, lai tālredzīgi un gudri mainītu esošo.  

Ideālā pieredze uztur kritiskumu pret vienmēr nepilnīgo realitāti/īstenību, liek ar to 

nesamierināties un rosina darbību par labu citai īstenībai. Kad neapmierinātība un kritiskums 

izraisa vien sāpes par dzīves nepilnību vai paliek bezdarbīgu sapľu līmenī, izpaliek 

apmierinājums un gandarījums, kas rodas no pašpārveidojošas darbības un tikuma: „Tikums ir 

dzīvi kontrolējošs un definējošs elements, viss pārējais ir tikai tikuma darbības materiāls, un 

gala rezultāts ir vai nu labi organizēts veselums, vai arī - neveiksmes gadījumā – juceklis.”
26

 

Taču komunikatīvi šādai romantiskai, uz tikumu vērstai dispozīcijai ir nozīme, jo tā piedāvā 

alternatīvu ikdienas praktisko labumu un patērniecības vienpusīgi orientētai dzīvei. Ideālais 

paplašina mērķu telpu. Romantiskā dispozīcija saistāma ar individuālu ierosmi meklēt citu 

kārtību, domāt par dzīvi, kas var būt citāda, ja to vada un organizē, tiecoties pēc ideālām 

vērtībām, ne ikdienišķām lietām vien.  

Romantisko vai reliģisko ideju īstenojums darbībā sareţģī zemes lietas, kad tās mēģina 

īstenot praktiski, jo nepiepildāmībā noved pie īstenotāju un iesaistīto drāmām un traģikas. 

Doma par praktisku ideālā un pragmatiskā norobeţošanu mākslinieciski spilgti atveidota 

Ţ.Masnē operā Taīda, kur priesteris vairākkārt atkārto mūkam, ka garīdznieka uzdevums nav 

jaukties zemes lietās. Transcendentā komunikācija, kas īstenota ticībā Dievam - absolūtā, 

bezgalīgā un mūţīgā simbolam - iederas ar zemes dzīvi nesaistītā un no tās attālinātā mūka 

dzīves veidā. Miesiska mīlestība nav savienojama ar ticībā vadītu dzīvi.  

Ideālā tālums un nesasniedzamība mākslā pārvērsta cēlā un estētiski cildenā idejas 

aizstāvībā. Romantiskā pozīcija, kas raksturīga filozofiskai vai mākslas domāšanai, iedvesmo 

plašākiem, pārikdienišķiem mērķiem, nevis uzstver kā mērķi pienākumu pildīt normu sociālās 

kārtības vārdā. Kaut gan morālei, kā tūlīt noskaidrosim, piemīt pragmatiskā dimensija, nošķirt 

to no romantiskās mērķu pasaules pilnībā diezin vai var un vai to vajag mēģināt. Iespējams, 

ka morāle ir viena no sociālā izpausmēm, kur tiekas, krustojas nepiepildāmā un īstenojamā 
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paralēles, tuvinot īstenību citam, transcendentam mērķim, ko kultūrā sauc par apbrīna vērtu 

varonību, svētā dzīvi vai vienkārši tikumu.  

Reālistiski pragmatiskā pozīcija pavada praktisku lemšanu un rīcību, kur cilvēks ir 

atkarīgs no sociālā kapitāla -citu uzticības un ticības, lai rīcība būtu efektīva. Ar sociālo 

kapitālu Pjērs Burdjē kopā ar Kolemanu un citiem izteicis Tā kā ētika dara dzīvi uzticamāku – 

drošāku un mazāk bīstamu citiem-, tad, kā teiktu amerikāľu pragmatiķis Viljams Dţeimss 

(William James; 1842-1910), tai, līdzīgi kā reliģiskai ticībai, ir jēga.  

 Reālistiskā morāle norāda, kas darāms, lai rīcībai būtu jēga un efekts, lai tā būtu 

taisnīga un lai tai pamatoti uzticētos. Pragmatisku pareizības un jēgas ievirzi aizstāv mūsdienu 

profesionālās ētikas teorijas un labas pārvaldības prakse. Morāle pārtop par valstiski 

normatīva līguma sastāvdaļu, kas ierobeţo nedrošību līgumsaistībās ar citiem. Viens no 

mūsdienu tolerances idejas izteicējiem Dţons Loks (John Locke; 1632-1704) katrā cilvēkā 

saskatīja kristieti, kaut gan arī atzina minimālu valstisku uzraudzību pār katru.  

Organizācijai ir savas prasības, individuālā brīvība pieprasa citas, nereti pretēji 

likumam pastāvošas iespējas, tāpēc racionāli izšķirams jēgpilnākas un produktīvākas izvēles 

variants, kas sniegtu pēc iespējas lielāku labumu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, turklāt 

perspektīvi. Nav viegli atbildēt uz jautājumu, kādu apsvērumu dēļ ierēdnim vai ţurnālistam 

liberālā sabiedrībā būtu jāpakļaujas likumam pretēji savai ticībai un individuālai pārliecībai. 

Diskusijas rezultātu nav, bet tie izvirza jautājumu par to, ka zināšanas un ticība nav 

pretstatāmi jēdzieni, ka organizācija ir tiesīga ierēdni atlaist, kaut pārliecība saglabājas, 

piemēram, attiecībā uz homoseksuālā pāra laulības reģistrāciju. Ir ārēji un iekšēji brīvības 

ierobeţojumi, ir psihiloģiski stimuli laulāt vai nelaulāt un bailes tikt atlaistam vai uzskatītam 

par dogmatiķi un konservatīvi nemūsdienīgu cilvēku. Jautājums ir par saprātīgu priekšrocību 

vienai izvēlei - organizācijas, kopienas vai savai individuālai pārliecībai, kas – saskaľā ar 

situāciju - racionāli analizējams pēc lielāka efekta, labuma, labāku seku pragmatiskā principa.  

 

Ciniskā pozīcija. Skepticisms attieksmē pret ētiku kā nepraktisku vai pat lietišķu 

panākumu traucēkli vairākkārt atkārtojas vēsturē un mūsdienu attieksmē. Galējāks par 

skepticismu ir cinisms, kas augstprātīgi noliedz pilnveides vai racionālas kalkulācijas 

iespējamību un akcentē zemākus instinktus un savtīgumu, kuri vairāk par cēliem motīviem 

vada rīcību. To pastiprina ikdienas pieredze, kurā liela cilvēku daļa, īpaši uzľēmējdarbībā un 

politikā, acīmredzami vismaz uz laiku gūst panākumus karjerā un materiāli uzlabo dzīvi 

negodīgos koruptīvos darījumos, melos un intrigās, nevis likumīgi un godīgi.  

 „Ētika ir satraucoša”, norāda Saimons Blekbērns (Simon Blackburn; 1944)
27

, 

pamatodams secinājumu ar savtīgi neizdevīgiem citu labuma atgādinājumiem, kad liegts gūt 

panākumus, lietojot nekrietnus līdzekļus, un kad citu instrumentu pieredzē nav. Tad veidojas 
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un izplatās cinisks morālo vērtību noliegums kopā ar smīnu par absolūto, kas neīstenojams, 

par ideālistiem, antiľiem, svētajiem utt. Pamatojumam izmantots ikdienā sastopamu ētisku 

rīcības gadījumu retums un ideālu nerealizējamība. „Ciniķa dienasgrāmata” ir pārpilna ar 

ironiju un skepsi attieksmē pret morāli. Pirmkārt, cinisms – vispārinot - attiecas uz politiķu 

amorālismu. Jāpiekrīt, ka politiķis, kuram varas un popularitātes mērķis ir vissvarīgākais, 

jebkurus līdzekļus atzīs par slavējamiem, lai gūtu savtīgu labumu. Atsaukšanās uz Makjavelli 

(Niccolò di Bernardo dei Machiavelli; 1469-1527) te nevietā: lielais humānists nedomāja par 

varas pašmērķi, bet uzrunāja valdnieku stipras un konkurētspējīgas nākotnes valsts radīšanas 

nolūkā. Taču, ideālai vīzijai un stratēģiskai domāšanai par valsts nākotni vājinoties, savtīgi 

varas rēķini aizľem domāšanu un darbību, viešot pamatotu neuzticēšanos. Tad atliek tikai 

vispārināt morāles bezspēcību un smīnēt par tās aizstāvju pūliľiem uzturēt godīgumu un 

taisnīgumu teorētiski un praktiski.  

Otrkārt, cinisms rodas no atsevišķu savtīgu, tikai ar morāli virspusēji piesegtu rīcību 

vērojuma, to absolutizējot un skeptiski izturoties pret rūpēm par citiem vai nesavtīgu 

rēķināšanos ar citu labumu. Cinisms var rasties no savtīgas pieredzes vispārinājuma, ko 

pavada neticība citu morāli motivētai kopsakara domāšanai, rūpēm, nesavtībai.  

Treškārt, daţkārt vienkārši ir moderni domāt ciniski.   

 

Cilvēktēls 

Blakus potenciālajām ideālā konstrukcijām ētikā argumentētas cilvēka reālās iespējas 

īstenot jābūtību praktiski, neraugoties uz ļaunumu un bezjēdzību, par kura trūkumu vēsturē un 

mūsdienās nav pamata šaubīties. Aristotelis Nīkomaha ētikā raksta ne tikai par 

apbrīnojamiem, izciliem tikumiem, bet arī par nesaprātīgās dvēseles daļas ierosinātām 

darbībām. Bībele stāsta par Kainu, kas nogalinājis brāli Ābelu, kopā ar pamatojumu, kā no 

baismās realitātes izriet pavēle nenogalināt. Arī Kristus glābjošais aicinājums mīlēt savu 

tuvāko, mīlēt savu ienaidnieku, kas izteikts Kalna sprediķī, izsecināts no nepilnīgās īstenības 

un cilvēka grēcīguma. Destruktīvais, nedrošību vairojošais faktiskums daţkārt vieglāk 

saprotams nekā absolūtas mīlestības vai labā ticība un aizstāvība.  

Mūsdienu plurālā sabiedrība, mainīgie apstākļi, jaunais, kas ienāk, beztradīciju 

attiecības pieprasa mazāk standartizētu, bet vairāk patstāvīgu tikumisku domāšanu. Nav 

jāaizmirst, ka vairs nepastāv vienkārša kārtu sabiedrība, ka dzīve notiek plurālā vidē, kurā 

liberālisms nostiprina uzskatu un dzīves stilu brīvu daudzveidību. Nākas domāt plūdenāk, 

mazāk standartizēti, vienlaikus brīvībā nezaudējot saprātīgumu, atbildīgumu, racionālu jēgu 

un efektu, kuras rezerve ir rīcībā iekļaujamais jābūtības potenciāls. Cilvēku pasaule nekad nav 

bijusi un nebūs pilnīga, bet arī nepilnība mēdz būt daţāda - sāpīga un mazāk sāpīga, tāpēc 

nepilnību izprast ir svarīgi, jo nereti to uztver un uzdod par pilnību vai neapzinās to. Morāles 
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īstenība pastāv blakus jābūtībai, tāpēc vienlaikus ar dzīves praksei tuvāku vai no tās attālinātu 

programmatisku jābūtību ētikā kā morāles filozofijā vēsturiski iekļauts jautājums par cilvēku 

un viľa antropoloģisko būtību, ko turpmāk dēvēsim par cilvēktēlu - priekšstatiem par to, kas ir 

cilvēks, kādas ir viľa spējas un iespējas.  

Daţādos laikmetos vēsturiski priekšstati par cilvēku ievērojami atšķiras. Tie izteikti un 

pamatoti apbrīnojami daţādi, sākot ar iedzimto ļaunumu kristietības ētikā vai egoismu 

Tomasa Hobsa (Thomas Hobbes; 1588-1679) darbos un beidzot ar nevainojamu tikumiskumu, 

kuru 18. gadsimta franču filozofs Ţans Ţaks Ruso (Jean Jacques Rousseau; 1712-1778) 

izsecinājis no pirmatnējo tautu atveidojuma sava laika antropologu aprakstos. Lielākā 

teorētisko priekšstatu daļā abas galējības savienotas, vienlaikus akcentējot cilvēka spēju 

pašam sevi apzināties un vadīt, tāpēc ētikā izstrādāts iepriekš raksturotais jābūtības projekts. 

Tas nav patvaļīgi konstruēts, bet izriet ne tikai no ikdienišķas saesības pieprasījuma, bet arī no 

priekšstatiem par cilvēku un viľa iespējām.   

Cilvēktēls izteikts daţādos naratīvos. Aristoteļa ētikā to raksturo sareţģīta dvēseles 

struktūra. Darbā Par dvēseli un Nīkomaha ētikā Aristotelis nošķir četras dvēseles daļas - divas 

racionālās, divas iracionālās, kā arī atgādina par to samēriem, kas padara iespējamu mērenu, 

proporcionālu rīcību. 17.-18. gadsimta raţenajā domāšanā, topot mūsdienu Eiropai, notiek 

akcenta pārnešana uz cilvēka dabisko stāvokli. Līdzīgi dabas likumiem, kuri universāli, arī 

cilvēka rīcību vada universāli likumi. To mehānismu skaidrojis Renē Dekarts (René 

Descartes; 1596-1650), gan pārāk mehāniski, pielīdzinot cilvēka afektus sava laika tehnikai, 

kuru darbina sociālas dzensiksnas un motors. Kanta apgaismes ētikā uzsvērtas cilvēkbūtnes 

dabiskās prāta spējas, kurām ir pa spēkam universāla likuma noteikta pienākuma brīvprātīga 

pildīšana. Savukārt to, ka nav iespējams sasniegt absolūtu labo, kaut arī teorētiski filozofijā, 

mākslā tas apjēgts/apzināts kopš Platona ideju mācības, apliecina Imanuela Kanta nemirstības 

postulāts, kas ētiku saista ar pastāvīgu, nepārtrauktu, vienmēr nepabeigtu un nebeidzamu 

pilnveidi gan vēsturē, gan individuālā dzīvē. 

Jo tuvāk mūsdienām, jo mazāk teorijās akcentēta cilvēka antropoloģiskā daba. Tā, 

piemēram, Ţans Pols Sartrs centrā izvirza nevis cilvēka būtību, bet izvēles situāciju. Cilvēks 

atzīts par projektu un uzdevumu, par esamību pirms būtības, kura top īstenojot nolemtību 

brīvībai un izvēlei. Franču filozofs cilvēka būtību neatzīst par iepriekšdotu, bet skaidro to ar 

atbildīgu izvēli katrā atsevišķā gadījumā, noliedzot cilvēka iedzimto grēcīgumu vai citas viľa 

būtības izpausmes. Tas, ko nozīmē rīkoties situācijas iespaidā, izspēlēts novelē Siena, kur 

uzsvērta problemātiska atbildība par nejauši izteiktu vārdu, kas maksā otra dzīvību. Līdzīgi 

Sartram cilvēka būtība nav iespējama 20. gadsimta beigu postmodernajā fragmentārajā 

domāšanā, kur dekonstrukcijai pakļauta gan ētika, gan cilvēka kopaina vispār.  
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Cilvēka būtība kļūst vēl problemātiskāka, kad morāles analīzē iesaistīta valoda, par ko 

liecina ne tikai minētā Sartra novele, bet arī vesels 20. gadsimta ētikas virziens - analītiskā 

ētika. Nevis cilvēks, bet valodas darbība nokļūst ētisko teoriju uzmanības centrā. Tādējādi 

jāatzīst, ka 20. gadsimta teorijā tradicionālais cilvēktēls uz laiku izzūd.  

Cilvēka kā veseluma ignoranci britu analītiķiem pārmetusi Elizabete Anskombe 

(Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe; 1919-2001) programmatiskajā rakstā Mūsdienu 

morāles filozofija. Daļēji cilvēktēla atgriešanās notiek Alesdaira Makintaira (Alasdair 

Chalmers MacIntyre; 1929) darbos, kuros uzsvērta savstarpējas saiknes klātesamība un 

atkarība no cita. Atkarīgie racionālie dzīvnieki, tā Makintairs dēvē cilvēku dzimumu. Pie 

cilvēka evolucionārās pagātnes atgrieţas mūsdienu neirozinātnes un evolūcijas teorijas, kuru 

ietekmē tapušas kognitīvās morāles teorijas. Līdz ar cilvēka antropoloģiskās iedabas teorijām 

pamazām notiek atgriešanās pie morālām intencēm pretēju ievirţu, piemēram, vardarbības un 

ļaunuma  apzināšanas.  

 

Ļaunums 

Tomass Manns Doktorā Faustā jautā: „Vai vispār eksistē tāda cilvēka darbības joma, 

kaut arī pati gaišākā, vislabsirdīgākās pašcieľas cauraustā, kas būtu pilnīgi nepieejama 

tumšajām varām, vēl vairāk, iztiktu bez apaugļojošas saskares ar tām ?”
28

  

Ētikā iekļauti vērojumi par esošo, par to, kā cilvēki rīkojas īstenībā un kādas ir rīcības 

sekas. Šodien mēdiju cienīga negatīvā informācija būtu rodama Aristoteļa Nīkomaha ētikā, 

kur atainota cilvēku izsmalcinātā netikumība, kas pārspēj dzīvniekus neţēlībā un varmācībā. 

Savukārt Vācijas filozofe Hanna Ārendte (Hannah Arendt; 1906-1975) ieviesusi ikdienišķā 

(banālā) ļaunuma jēdzienu rakstos par nacionālsociālisma noziegumos tiesāto Ādolfu 

Eihmanu, kura līdzdalība ebreju genocīdā skaidrojama nevis ar kādu sātanisku ļaunumu, bet 

ar ierēdniecisku rutīnu, nedomāšanu, automātiski pakļaujoties likumam un kārtībai. Ļaunuma 

parastākais cēlonis ir paradumu automātisms un nerefleksīva sekošana citu iedibinātai normai. 

Standartdomāšana neļauj paredzēt sekas savai rīcībai. Intelektuālais tālredzīgums izzūd 

ikdienišķo prasību pieradumā.   

Meklējot izskaidrojumu ļaunumam, kopš antīkās kultūras, kopš kristietības pievērsta 

uzmanība ne tikai cilvēka varai pār sevi un varēšanai, bet arī nevarēšanai kā ļaunuma cēlonim, 

kad pastāv kapitulācija savu vēlmju priekšā. To trāpīgi izteicis latviešu mākslinieks Gints 

Gabrāns: „Ir dzīvē tādas situācijas, kad cilvēks kaut ko saprot ar prātu, viľš emocionāli to grib 

ar visu spēku, bet...nevar.” Nevarēšanas klātbūtne izteikta Mateja Evaņģēlijā: “Jo es nedaru 

to, ko es gribu; Jo to, ko es negribu, to es daru un to, ko es gribu, to es nedaru.“ Citādi to 

pateikuši literāti vai Ţorţs Bataijs (George Bataille; 1897-1962) dzejnieka Prevēra (Jacques 

Prévert; 1900-1977) sakarā: „Vienalga, vai viľš runā par filmām, politiku, dzīvniekiem vai 
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ļaudīm, es vienmēr saklausu viľu runājam tikai par vienu lietu: par to, kas mūsos ir stiprāks 

par mums pašiem”.
29

  

Vājumu, ko ikdienā cilvēks gatavs slēpt no sevis un no citiem, neţēlīgi atklāj māksla. 

Lai cik daudz zināšanu, lai cik stipra vēlme rīkoties tikumiski, kļūdas un nespēja pildīt 

tikumiski vēlamo mērķi pastāv. Morālais vājums situatīvi var piemeklēt jebkuru, lai, aplūkojot 

sevi pilnības spogulī, ko piedāvā pozitīvā ētika, no jauna celtos, mainītos, spētu.  Bez pozitīva 

tikumiskā diskursa cenšanās stimuls būtu vājināts.  Tāpēc tik svarīgi saglabāt pozitīvo ētiku 

un cerīgi atzīt, ka blakus citām vēlmēm vienmēr pastāv sevi un citus glābjoša tikumība.  

Savu nevarēšanu var noţēlot, var sevi vainot un šaustīt, taču piekāpšanās ir notikusi un 

nav izslēgta tās atkārtošanās. Var mēģināt atkal no jauna, bet var skeptiski atteikties gan no 

mēģinājumiem laboties, gan no pašas normas vispār. Nevarēšana pamanīta Aristoteļa 

Nīkomaha ētikā, kur tai piešķirts nesavaldības jeb akrasijas apzīmējums: ”Nesavaldīgais zina, 

ka viľš rīkojas nekrietni, bet uz šādu rīcību viľu virza afekti; savaldīgais, zinādams, ka ir 

zemiskas iekāres, tām nepadodas, jo savā rīcībā paklausa prātam.”
30

 Plaisa starp gribēt un 

varēt  ētikā ir plaši analizēta tēma kopā ar līdzekļu meklējumiem, kā  plaisu mazināt.  

 

Līdzekļu mācība jeb tehnika.  

Rodţers Skrutons (Rodger Vernon Scruton; 1944) kultūrā nošķir trīs veidu zināšanas: 

faktu zināšanas jeb informāciju, mērķu un līdzekļu zināšanas.
31

 Ētika piedāvā visus trīs 

zināšanu veidus, taču, kaut gan tās savdabība vairāk saistāma ar mērķu zināšanām, kas izriet 

no potenciālās un vēlamās jābūtības, tā norāda arī līdzekļus, kā savienot potenciālo ar aktuālo.  

  Ētika ir darbības procesa teorija, kas saistās ar pašdarināšanu - visgrūtāko 

uzdevumu tāpēc, ka liek atteikties no sev tīkamā, vieglā, iekārojamā, tā, kas vēlams, 

ierobeţojot vēlmes un individuāli kāroto par labu citu saprātīgām vēlmēm un pienākumiem.  

Tikums nav arhaisks jēdziens un parādība. Latviešu valodnieks, literatūras un folkloras 

pētneks Jānis Alberts Jansons (1892-1971) apgalvojis, ka tikums veidojies no darbības vārda 

tikt, kas nozīmē tiekties pēc kaut kā un to iegūt, tātad apzīmē darbību, procesu, kustību, 

dinamismu, norisi, kas virza pilnīgākam risinājumam. Tikumā iekļauta labvēlība pret augšanu, 

attīstību, maiľu – pilnveidi. Tehniskais mehānisms parasti satur norādes, kādiem līdzekļiem 

iegūstams krietnums un tikumība - kā vajag un kā nevajag rīkoties. Lai saprātīgāka un 

pilnīgāka iespēja īstenotos, jāspēj pašam sevi pārvaldīt un vadīt - organizēt savu dzīvi, uz ko 

virza daţādas morāles tehnoloģijas. Nosauksim daţas no tām – intelektuāla refleksija, 

meditācija, parauga atdarināšana, pašveide. Jāpiebilst, ka tās nepastāv nošķirti, bet 

uzlūkojamas par sistēmisku, savstarpēji papildinošu kopumu. Bez refleksijas nav iespējama ne 

vēlme līdzināties paraugam, ne vingrināšanās tikumībā. Paraugs izraisa refleksiju, tāpat kā 
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praktiska rīcība, jo morāle prasa ikdienišķu robeţas apzināšanos starp labo un ļauno vai 

pareizo un nepareizo.  

 

 

 

Refleksija jeb kāpēc Sokrats nerakstīja? 

  Sengrieķu filozofs Sokrats nerakstīja. Viľš neveidoja bezkaislīgā teorijā 

sakārtotus jēdzienu tīklus. Viľš nemācīja, kā vispareizāk atrisināt kādu pārejošu šeit un tagad 

situāciju, bet iesaistīja domāšanā par savu dzīvi un citu dzīvēm ikvienu, ar ko filozofs Platons 

savos dialogos viľam lāvis tikties un sarunāties. Majeutika, ko Sokrats praktizējis, ir vecmātes 

māksla, kā dzemdināt jaunu redzējumu pierastajam, tam, par ko nedomā, bet dara aiz 

paraduma. Viľš licis domāt par lietām, kuras ikdienišķas un parastas, lai tās, Fuko 

terminoloģijā, problematizētu, kad vecais nozīmju tīkls vairs nekalpo sabiedrības un cilvēka 

reālai tālākattīstībai. Viľš kopis un piedāvājis potenciālo, kas neīstenojas jeb neaktualizējas tā, 

kā iztēlots, kā iecerēts vai normatīvi pieprasīts, taču skar cilvēku refleksīvi, rada atbalsi 

apziľā. Vērtību intelekts, kas attīstāms pārdomās, ir tas potenciālais līdzeklis, ko Sokrats 

savdabīgi dzemdinājis dialogos. Viľa mejeutikas mērķis ir ievadīt domāšanā par bieţi 

neievērotu vai apzināti izslēgtu lemšanas komponentu - plašu kopsakaru, daţādām 

perspektīvām, kas bagātina kopienu un lēmēju. No lēmēja kvalitātes - intelekta, tikuma, 

krietnuma - atkarīga lēmuma kvalitāte. Taču lēmēja kvalitāte veidojas ilgstoši – intelektuāli 

un emocionāli, kultūrā un refleksijā, lai aktualizētos situatīvā notikumā. Sokratiskie dialogi 

piedalās intelekta un emocionāli cilvēciskas jutības veidošanā, mainot rīcības šauro 

pragmatismu. 

Komunikācija, kas izraisa meditatīvas pārdomas, ir impulsu došana un saľemšana - 

tieša un netieša, kas mudina kopt un trenēt sevi garīgi. Ētiska politika, ţurnālistika vai dzīve 

kopumā prasa nemitīgu atgādinājumu par to, kas augstāks par zemi (tā nosaukts 

radioţurnālistes Andas Buševicas raidījums). Publiska lekcija vai sprediķis, kas adresēts 

komunikācijai ar draudzi, mākslas darbs vai filozofisks teksts var rosināt pārdomas par sevi 

un tikumību vispār.  Arī komunikatīvās attiecības atkarīgas no indivīda intelektuālās un 

emocionālās kvalitātes, un to savā majeutikā atgādinājis Sokrats - kādam impulsam kultūrā 

jābūt, kas uztur pašpilnveidi.    

Ētiskai refleksijai ir vajadzīga intimitāte, vēstītāja patības sokratiskā pārliecība, lai 

pašam sevī sāktos pārvērtību vēlme. Tikai intelektuāli dziļi un emocionāli spilgti kultūras 

teksti var izraisīt kādu iekšēju kustību, ierosinot nošķīrumu starp saprātīgo un nesaprātīgo, cēli 

nesavtīgo un zemisko, starp izdevīgumu sev un labumu citiem. Pārdomas nav attiecināmas tik 

daudz uz drīkst/nedrīkst, ko sekmīgāk nošķir likumi un organizaāciju kārtības noteikumi vai 
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ētikas kodeksu zināšanas, kā uz principu iestrādi apziľā. Diskusijas par morāles lietām ir 

līdzeklis morāles un tikuma aktualizācijai refleksijā, lai izraisītu vēlmi sekot vērtībām.   

Refleksiju var saukt par morālu vēlmju konstrukcijas līdzekli. Ne tik daudz dekartiskā 

esamības atveide jeb reprezentācija domās, bet, līdzīgi konstruktora galdam - radīt neesošu, 

raţot, taisīt no jauna – ir tehniski nozīmīga. Par to raksta Dţanni Vatimo (Gianni Vattimo; 

1936), aplūkodams Heidegera (Martin Heidegger; 1889-1976)   uzskatu par tehnoloģiju 

ietekmi: „[..] Dekartam patiesa esamība ir tikai tas, kas subjektam ir dots skaidrā un noteiktā 

idejā. Vēl vairāk, pateicoties modernās zinātnes un tehnoloģijas attīstībai, atveidotā esamība 

(l`esser-pappresentato) tiecas saplūst arvien vairāk ar subjekta atveidoto (being-set-in-place 

(`l`esser posto). Apkārtesošās lietas pastāv tiktāl, ciktāl tās ir cilvēces organizētās aktivitātes 

radīta esamība. 
32

 

 

Parauga  pieredze 

Morālā jābūtība tieši un netieši norāda paraugu, kā dzīvot. Kā norāda Linda Zagţebski 

( Linda Zagzebski, labu cilvēku novērtē empīriski, nevis piešķir statusu apriori ( 41. lpp.). 

Literatūra un ētika. Klasiskā literatūra pagātnē, līdzīgi svēto dzīves stāstiem viduslaiku 

kultūrā, bijusi vadošais vērtību diskursa veidotājs un ietekmētājs. Literatūra - dzeja, proza, 

dramaturģija - piedāvājusi stāstījumu vienlīdz par esošo un vēlamo notikumu. Reliģija ar 

dievišķo autoritāti, literatūra ar dzīves situāciju talantīgiem stāstiem ļauj identificēties un 

dzīvot līdzi, iekļauties veidotajos tēlos, iejusties raksturu un siţetu pavērsienos. Tas, kas 

palīdz iejusties prozas vai dzejas noskaľā, ir iespēja sasaistīt literāro stāstu ar savu vai citu 

paša acīm redzēto, piedzīvoto un pārdzīvoto, un to sauc par identifikāciju. Pārdomas, 

identificējoties ar mākslas tēlu, iekļaujoties stāstā utt., palīdz apzināties sevi, izprast 

komunikatīvo attiecību samezglojumus, bez piespiešanas un apzinātas piepūles iejusties tajās. 

Literatūra iepazīstina ar citādu pieredzi, ļauj to pieľemt vai noraidīt, piedaloties mērķu 

pasaules veidošanā, kas iziet viľpus paša telpā un laikā ierobeţotās pieredzes. Lasītāju 

pieradina runāt un domāt atklāti, komunikatīvi par neparasto, stāstot un rakstot par to. Tas, kas 

kādreiz šķitis nepieľemams, kļūst par pašsaprotamu, kā publiski vizualizētas seksuālas ainas 

kino vai reklāmās. Literatūra blakus filozofijai, reliģijai, mākslai, medijiem ir ietekmējusi 

tikumisko domāšanu kopā  ar sengrieķu traģēdijām - sniegusi augstākās raudzes cēlumu un 

atsegusi kaislībām pakļautas rīcības postu. Vienlaikus tā pakļāvusi cilvēkus šaubām vai 

šausmu izjūtām, ļaujot apzināties vienu vai otru dzīvē neiztrūkstošu norisi. Klasika blakus 

reālismam veidojusi jābūtību, jo tēlu vērtējums no morāles viedokļa ir neizbēgams, kaut arī ne 

vienkāršots un pašsaprotams. Tas ir uz asmens, uz robeţas, lai izsauktu diskusiju, jo tieši tēlu 

spilgtums izsauc līdzpaŗdzīvojumu, domāšanu un diskusiju. Literatūra veido gaidas un ilgas 

pēc citādā, kopjot mērķu novadu.  
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Daţkārt to sauc par pieskāriena tehnoloģiju. Edīte Višogroda (Edith Wyschogrod; 

1930–2009) svēto dzīves stāstu postmodernajās pārmērībās vai Hernrija Dţeimsa (Henry 

James; 1843-1916) romānos saskata nepiespiestu un nemanāmu ietekmi, pēc kuras dzīvē kaut 

kas vairs nevar notikt tā, kā iepriekš. Izmantodama Henrija Dţeimsa romāna Dūjas spārni 

(The Wings of the Dove) virsrakstu, viľa teorētiski runā par svēto un literāro stāstu nemanāmo 

un netiešo ietekmi - dūjas spārnam līdzīgo pieskārienu, no kura kaut kas mainās paša dzīvē. 

Aristotelis to nosauca par katarsi, tā izsacīdams antīkā teātra izsauktā pārdzīvojuma ietekmi. 

Komunikācijas virzienu un darbību maina literārie tēli ar viľu dzīves projektiem un 

piepildītiem/nepiepildītiem mērķiem un stāstiem. Pārējais ir no gribas atkarīgs, no 

koncentrēšanās, pārliecības, nekapitulēšanas neveiksmju gadījumā un no mērķu dzīvīguma. 

Līdzīgi Bībeles stāstiem daiļdarbi ir līdzeklis noteiktu dispozīciju ierosinājumam.  

 

 

Vingrināšanās tikumībā 

Kopš Aristoteļa ētikā pastāv autarķijas (autarkeia) jēdziens: „Ar jēdzienu autarķija es 

saprotu pilnīgu neatkarību un patstāvību tam, kurš dzīvo savu dzīvi ne tikai sev pašam, bet arī 

vecākiem, bērniem, sievai, vispār, draugiem un citiem pilsoľiem, tāpēc ka cilvēks pēc savas 

dabas ir sabiedrisks. [..] Šeit jāpasaka, ka par autarķiju mēs uzskatām to, kas vienīgā padara 

dzīvi vēlamu un tādu, kurā nekā netrūkst.”
33

 Autarķiju Aristotelis saista ar laimi, kuru var 

sasniegt gan refleksīvi, gan vingrinoties tikumībā praktiski, proti, atturoties no galējībām, 

radinot sevī „ savaldību kā morālu noturību un ...pacietīgu izturību”
34

. „Savaldīgums nozīmē 

uzvaru cīľā pret spēcīgām un zemiskām iekārēm”
35

. Savaldības ideja grieķu filozofam 

sagādājusi ne vienu vien pārmetumu par vidusceļa meklējumiem, rāmumu un mērenību, taču 

viss ir atkarīgs no tā, kā skaidrojama  savaldība.  Ne vienmēr un visur prasīta savaldība. Tā 

nošķirta no morālā dogmatisma:  „Turklāt, ja ar savaldību saprot to, ka jebkurā gadījumā 

jāpaliek pie saviem atzinumiem, tad tāda noturība ir nederīga, kā, piemēram, gadījumā, ja 

atzinumi ir maldīgi.”
36

  

Savaldība nozīmē atturēšanās spēju no pēkšľām vēlmēm, no dusmu vai citu emociju 

varas, kas prasa treniľu. Taču savaldības un pašvades treniľi nav uzlūkojami par mazohistisku 

pašmocību. Kā katra rezultatīva darbība, kā katrs sasniegtais mērķis, arī morāla rīcība izsauc 

apmierinātību, gandarījumu un sniedz prieku, tāpēc tā nav izslēdzama no vēlmju un baudu 

sarakstiem, bet iekļaujama tajā kā eudaimonia- laimīgas dzīves mērķis. Vienlaikus tā sniedz 

pieredzi cilvēka vēlmju pasaules daudzveidībā.  

 

 

3. Ētikas teoriju klasifikācija. 
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Ētikas teorijas iedalāmas vairākās grupās, no kurām parastākais ir deontoloģijas un 

teleoloģijas, pozitīvās un negatīvās, universālās un relatīvās ētikas nošķīrums.  

 

 

 

Ētikas stratēģijas: teleoloģija un deontoloģija 

   Pārsvarā visas ētikas teorijas pieľemts iedalīt divās lielās grupās - 

teleoloģijā un deontoloģijā.  

Teleoloģijas jēdziens pazīstams kopš Aristoteļa Nikomaha ētikas, kur augstākā 

labuma (pilnības) mērķis jeb laime vada tikumisku rīcību kopā ar lietderības pamatojumu, 

kāpēc ir vērts sekot. Aristoteļa teleoloģija iesaka atteikties no vienas rīcības par labu citai, 

pilnīgākai, kaut arī tā tūlītēju baudu nesniedz: labums, laime iespējama kopsakarā ar citiem un 

perspektīvā jeb dzīvē kopumā.  

Teleoloģijai ir divējāda izpausme. Viena ir vērsta uz laimi, otra – uz taisnīgumu. Abas 

saistītas ar rīcības seku respektēšanu, tāpēc daţkārt teleoloģiju sauc par seku ētiku jeb 

konsekvenciālismu. Tās galēja un tieša izpausme ir utilitārisms, kas atceļ romantisko laimes 

tieksmi un iekļauj rīcību pragmatiskos lielāka labuma aprēķinos. Daţkārt utilitārismu īpaši 

izceļ kā trešo stratēģiju. Tās mērķis ir lielāks labums no visiem iespējamiem, un tas gūstams 

racionālos rezultātu aprēķinos, iepriekš analizējot rīcības efektu. Tā kā arī utilitārisms piedāvā 

noteiktu labumu - baudu, laimi, kas gūstama iepriekšējā lielāka labuma analīzē, to var 

pieskaitīt teleoloģijai. 

 

Deontoloģija parasti saistāma ar Kanta kategorisko imperatīvu, kur morāli pamato 

universāls beznosacījuma princips, nevis labuma ieguvumi sev un citiem. Svarīgāks par 

rezultātu ir morāls motīvs, nodoms jeb intence. Kā izriet no Kanta kategoriskā morāles 

likuma, deontoloģijā priekšplānā izvirzīts vispārējs princips, kurš bez jebkādiem 

nosacījumiem un labuma solījumiem, kā tas teoloģijā, no cilvēka kā saprātīgas būtnes prasa 

savas rīcības saprātīgu vadīšanu ar prāta palīdzību. Taču, akcentējot šo principu, universālā 

deontoloģija neignorē sekas, kaut arī tās neizvirza priekšplānā un uz tām nebalsta morāles 

teoriju. Gan Kanta, gan Platona ētikas sekas ir skaista, laba dzīve, saprātīga, plaukstoša utt., 

tikai tās pamatojums atšķiras no eidemoniskās (laimes) ētikas.  Seku aprēķins nav 

nemērķtiecīgs. Tā ir tikai cita mērķu tehnoloģija. Princips arī ir mērķis, kuru neizrēķina, bet 

kurš tāpat sniedz cieľu, atzīšanu un gandarījumu, pateicoties citu atzīšanai.  

Teleoloģiju un deontoloģiju mazliet vienkāršoti var uzlūkot par divām 

pamatstratēģijām ētisko teoriju daudzveidībā. Ir uz kādu augstāku, tālāku, tomēr cilvēciski 

kārotu mērķi vērstas teorijas, kuras tikumību uzlūko par laimes, baudas un citu mērķu 
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nosacījumu, teleoloģiski pamatojot tikumiskās rīcības lietderību kādu cilvēciski iekārojamu 

labumu dēļ. Deontoloģija vairāk akcentē pienākumu rīkoties tikumiski universāla koplabuma, 

ne individuāla labuma dēļ, kā Kanta kategoriskais imperatīvs, kas mūsdienās netiek tik 

pašsaprotami atzīts par iekļaujamu ikdienā, jo prasa lielāku piepūli un atteikšanos vispārēja, 

samērā abstrakta labuma vārdā. Apšaubot minēto monoimperatīvu, to tomēr saglabā un aizstāj 

ar demokrātiski daudzskaitlīgiem imperatīviem, kas iegūti sarunas rezultātā, kā Jirgena 

Hābermāsa komunikācijas ētikā. Teleoloģijas un deontoloģijas ētika akcentē gan labumu, ko 

cilvēkam iespējams gūt, ētiski domājot, gan norāda uz ierobeţojumiem un imperatīviem, kuri 

tāpat sniedz zināmu labumu, piemēram, komunikatīvu atzīšanu, cieľu vai sociālu drošību. 

Abos gadījumos ētika norāda uz vērtīgu un lietderīgu rīcību, tikai katra to pamato atšķirīgi.  

Kā liecina abas stratēģijas, ētika saistās ar labumu, ko cilvēks un sabiedrība saľem, ja 

domā, plāno un saprātīgi pārvalda un vada savu rīcību. Vienalga, lielāka labuma vai 

pienākuma vadīta ikdienas sadzīve vai profesionālā darbība ir lietderīgāka un jēgpilnāka nekā 

tikumisku apsvērumu ignorance. Abas stratēģijas norāda uz nelietderīgām izvēlēm, atzīstot tās 

par bezjēdzīgām vai sliktām, nepareizām, tādām, kuras nav iekļaujamas labas dzīves mērķu 

domāšanā vai pienākuma dzīvē, tādēļ ētiku var uzlūkot par stratēģisku teoriju, kas iesaka, kā 

padarīt pilnīgāku situatīvu izvēli un dzīvi kopumā. Labums un norma ir savīti, tikai verbāli 

vairāk akcentēts vai nu mērķis - laime, labums, vai kādi deontoloģiski ierobeţojumi. Kanta un 

Aristoteļa ētikas pretstatījums nav pieľemams, jo abi tie pieprasa zināmus pašierobeţojumus 

un vienlaikus norāda uz labumu, kas iegūstams sevis pārvaldīšanā un ierobeţošanā. Jautājums 

ir tikai par prioritātēm- vai akcentēts pienākums, vai labums un dzīves kvalitāte.  

Tā, piemēram, mediju ētika komunikatīvi liek novērtēt ziľas labumu vai kaitējumu, pirms tā medijos 

raidīta. Reklāmas pārspīlējumi vizuālā komunikācijā virza domāt gan par ētikas kodeksa pārkāpumu, par ko 

draud nosodījums, necieľa, neuzticēšanās, kas mediju industrijā svarīga, vai par ļaunumu, ko reklāmas attēls var 

radīt uztvērēju ekonomiskā labklājībā, prātos un jūtās. Labums un spēles noteikumu ievērošana iet roku rokā. 

Normas pamatā ir aprēķināts labums, kaut arī bez tā pierādījuma formulas.   

Pozitīva un negatīva ētika. Mūsdienu organizācijas un organizācijas ētiskās 

identitātes teorijās nošķirta pozitīvā un negatīvā ētika.
37

 Pozitīvajai ētikai raksturīgs  cerīgi 

apliecinošs skatījums uz organizācijas dinamiku - uzplaukumu, subjektīvu labklājību, 

kvalitatīviem rezultātiem un attiecībām, vitalitāti, jēgu. Ētika kalpo aicinājumam uz labvēlību 

citam - augstsirdīgu piedošanu, palīdzību, pilsonisku upurēšanos valsts un ģimenes labā utt. 

Negatīvā ētika pievērš uzmanību novirzēm, patoloģijām, kļūdām, pārkāpumiem utt., kā arī ar 

to saistītiem liegumiem, normām, ierobeţojumiem
38

. Pozitīvā ētika vairāk iedvesmo citādai, 

labākai rīcībai ar literatūras tēliem un stāstiem vai reliģijas un ticības ideāliem un mesiānismu. 

Tā iekļauj potenciālo un vēlamo, uzrunājot ar paraugu un pozitīvu pieredzi. Negatīvā ētika 

akcentē vienmēr nepilnīgās īstenības nepieciešamo pārveidi: vienmēr sastopams bezjēdzīgais, 

lieli un mazāki pāridarījumi, vardarbība un cietsirdība, neprecizitāte, meli, krāpšana un citas 
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labi zināmas, juridiski un  morāli novēršamas vai mazināmas lietas. Negatīvā ētika noskaidro 

ļaunuma izpausmes un sekas.  

Pozitīvās un negatīvās ētikas vienkāršotais nošķīrums atgādina par dzīves un teorijas 

attiecībām. Gētes Fausta nemirstīgās rindas par pelēko teoriju un mūţam zaļo dzīves koku 

joprojām aktuālas arī attiecībā uz ētiku. Teorija iekļauj dzīvi vai dzīves pasauli, kā to dēvējis 

Edmunds Huserls (Edmund Husserl; 1859-1938). Jebkura humanitārā un sociālā teorija ietver 

arī dzīves pasaules kontekstu. Noteiktas individuālās un sociālās vajadzības, ko apzināmies kā 

racionāli domājošas būtnes, rosina risinājumu meklējumiem un skaidrojumiem. Vēsturiskais, 

sociālais, pilsoniskais, individuāli biogrāfiskais konteksts, kurā aktualizējas izvēle, nevar 

neietekmēt teoriju pozitīvismu. Dzīves pasaules apkaime diktē teorijas pieprasījumu, lai 

uzlabotu nepilnīgo īstenību vai vismaz meklētu izeju un skaidrojumu. Pozitīvā vai negatīvā 

ētika nav izslēdzošas, tā norāda uz daţādiem veidiem, kā padarīt organizācijas un individuālo 

dzīvi pilnīgāku.  

 

Universālais un relatīvais. 

Ētiku raksturo noteiktības un nenoteiktības dimensijas. Noteiktība izteikta absolūtās 

vai universālās teorijas jēdzienā, nenoteiktība diskutēta morālā relatīvisma ietvarā. 

Universālais izsaka vispārnozīmīgo un vispārpieľemto, kā, piemēram, Kanta kategoriskais 

imperatīvs, kam rasts racionāls un loģisks pamatojums: ja to, ko es daru vai gatavojos darīt, 

var atzīt par likumu visiem, tad mana rīcība ir morāla. Tas, ko ikviens katrs var atzīt par 

likumīgu, uzlūkojams par morāles normu. Uz universālā morālā likuma kritiku vēsturē nebija 

ilgi jāgaida. Viens no pirmajiem atsaucās Hēgelis, norādīdams, ka bez nevainojamās jābūtības 

pastāv vēl arī morāles īstenība. Ideālā jābūtības vēsts mainās lietojumā. Paradoksāli, ka 

destabilizējoša loma piedēvēta nevis relatīvismam, bet universālismam. Sekodams Hēgelim, 

arī Jirgens Hābermāss apgalvo, ka vispārēju normu lietojums atsevišķā situācijā ir apgrūtināts. 

Vienā situācijā atbilstīgās vērtības un normas var nonākt pretrunā ar to piemērotību citā 

situācijā. Universālā jēdziens pretojas morāles realativizācijai un kazuistikai, novēršot 

priekšstatu par morāli kā par situatīvi mainīgu, nepastāvīgu. Taču universālisms daţkārt 

izraisa šaubas par vispārējuma principa noteiktību, uz ko rodamas atsauces Kanta ētikā ar 

universālu prasību nemelot. Sakarā ar to izvirzās jautājums: ja vajātāji meklē paslēptu 

gūstekni kara laikā, vai meli vajātāju priekšā pieļaujami dzīvības glābšanas vārdā. Hābermāss 

pretrunu atrisina demokrātiskā dialogā par kopīgu normu. Minēto galējību - universālisma un 

relatīvisma izlīdzinājumu - mūsdienās rod plurālismā - uzskatā, ka pastāv gan universāli 

principi, gan daţādība situatīvā lietojumā. Universālais izpauţas vēsturiski diferencēti, 

relatīvajā ir kāda daļa no universālas patiesības vai vērtības.  
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Mūsdienu ētikas versijas  

Ētikas izpratnes mūsdienās ir daţādas, sākot ar samērā plašu antropoloģisku ievirzi, 

sociāldarvinismu, tikumības neirobioloģizāciju, ārējo apstākļu ietekmi un beidzot ar 

romantisku pārliecību par katra cilvēka individuālajām iespējām brīvi un atbildīgi izvēlēties. 

Daudzveidība var izraisīt apjukumu vai izsaukt apbrīnu, taču tā norāda uz cilvēka rīcības 

sareţgīto un grūti atšķetināmo mezglu, kurš turklāt savīts no daudzām atšķirīgām šķiedrām - 

ģenētiskām, evolucionārām, situatīvām, ideālām,  eksistenciālām.  

Katram ir demokrātiskas tiesības uz savu izvēli, arī attiecībā uz ētikas jeb morāles un 

tikumības teorijām. Taču pastāv kādas kopīgas tendences, kas raksturo 21. gadsimta ētisko 

domāšanu - teorētisko un praktisko. Te jāvelk paralēles ar valsts pārvaldes un demokrātijas 

teorijām. Līdzīgi kā mūsdienu demokrātijas transformācijas, kas izteiktas neoliberālisma 

brīvās konkurences, privātās uzľēmējdarbības un tirgus terminoloģijā, norādot uz nejaušību 

un neparedzamību (privatizācija, uz likumu balstītā jaunā publiskā pārvalde, hierarhiskā un 

daţkārt neefektīvā birokrātija aizstāta vai modificēta atbilstīgi privātajai uzľēmējdarbībai un 

tirgus pieprasījumam)
39

, mūsdienu ētikas priekšstatos  ienāk nejaušība, dilemmas, 

daudzveidība un nenoteiktība. Šāds apraksts ētiku vairāk tuvina realitātei. Parasti ievirzi uz 

stabilitātes zudumu, identitātes transformācijām, citādības ienākšanu utt. pieľemts apzīmēt ar 

postmodernā jēdzienu. Tam gan grūti piekrist postmodernisma jēdziena nenoteikto aprišu un 

plašā lietojuma dēļ, ko izsaka apzīmējumi dekonstruktīvisms, poststrukturālisms, 

ekscentrisms u.c. Taču līdzīgas, tikai daţādi izteiktas, transformācijas sastopamas sociālajā 

apkaimē vispār, kā par to liecina pieminētā publiskā pārvaldeun normas nenoteiktība ētika.
40

  

Apkopojot daţādus vēsturē un mūsdienās tapušus iedalījumus un formulējumus, 

pamanāmas vairākas tendences, kā pieľemts saprast ētiku: 

Tās aptuveni var iedalīt septiľās grupās:  

1) antropoloģiskā, 

2) normatīvā izpratne, 

3) individuālistiskās rūpes par sevi, 

4) dabiskā saprātīguma jeb tikumu ētika, 

5) analītiskā jeb morāles valodas analīzes ētika, 

6) komunikatīvā, 

7) konsekvenciālā: utilitārā un pragmatiskā, 

8) komunitārā.  
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Antropoloģiskā ētika paļaujas uz cilvēka dabu, uz nervu sistēmas un evolūcijas 

likumsakarībām. Ētikas vēsturē cilvēkam piedēvēts gan ļaunums (Augustīns, Akvīnas Toms 

un citi kristīgās morāles filozofi, teologi, teorētiķi), gan labā griba (Kants, Ruso un citi 18. 

gadsimta domātāji). Balstoties uz mūsdienu neirozinātni un evolūcijas teoriju, zinātnieki 

mēģina izskaidrot morāles normu regulācijas īpatnību u.c parādību izcelsmi jeb ģenēzi. Tā, 

piemēram, Pols Graiss (Paul Grice; 1913-1988) morāli saista ar cilvēkam kā antropoloģiskai 

būtnei - Homo Sapiens - raksturīgo racionalitāti, kas nosaka vērtību rašanos, pildot starpnieka 

lomu starp faktu pasauli un darbības pasauli, kurā notiek faktu pārveide atšķirībā no 

mehānistiskas cēloľu un seku ķēdes. Cilvēkbūtnei piedēvēti finālistiski cēloľi, tas ir, viľa 

rīcība ir atkarīga no paša racionālas izvēles, tāpēc aristoteliskā causa finalis sfēra ir būtisks 

nosacījums rīcībai un tās rezultātam. Ne tikai apstākļi un realitāte, bet potencialitāte nosaka 

cilvēka rīcības rezultātu.
41

 Tas noved pie absolūtu vērtību pamatojuma racionalitātē.  

  Normatīvā ētika balstās uz ētikas kodeksiem un institucionalizāciju - uz 

normatīvu regulējumu, kas ļauj panākt pareizu rīcību. Svarīgākais uzdevums ir normu 

sakārtojums sistēmā un tās pamatojums, kas ļauj mērīt rīcības atbilstību/neatbilstību 

pareizībai. Minētā pieeja mūsdienu profesionālajā ētikā tuvinās tiesiskai regulācijai un 

instrukcijām, noteikumiem vai darba aprakstiem un bieţi saplūst ar tiem. Par normatīvās 

ētikas pamatdokumentu uzlūkojams profesionālās un organizācijas ētikas kodekss. Sabiedrībā 

pieľemtie un lietotie ierobeţojumi un disciplīnas prasība, kādreizējās pirmatnējā tabu 

turpinājums, tomēr vairs nav būtiskākais ētikas saturs, jo to pilnīgāk veic juridiskā nozare un 

likumdošana. Ētikas normatīvā loma salīdzinājumā ar juridisko kļūst sekundāra, tāpēc politikā 

un ţurnālistikā, pastāvot zemai demokrātijas kultūrai, ar morālu nosodījumu rēķinās daudz 

mazāk nekā ar likumu, prokuratūras slēdzienu vai tiesas lēmumu. Normatīvā ētika raksturo 

ētisko minimumu, kas ievērojams, lai pildītu līgumsaistības un nodrošinātu pamatotu 

uzticēšanos. Kaut gan vairāki 20. gadsimta filozofi un sociologi – Mišels Fuko, Ţans Fransuā 

Liotārs (Jean-François Lyotard; 1924-1998) u.c. - pieteikuši disciplinārās sabiedrības beigas, 

tomēr elementārs piespiedu raksturs, kas piemīt normai, organizācijas vērtību sistēmā paliek 

iekļauts un nozīmīgs. Normatīvisms, kas aizliedz nemelot, nekrāpt utt., norāda uz melu un 

nepatiesības nesaprātīgumu vai kaitīgumu, kas maldina, neatveido situāciju atbilstīgi īstenībai, 

raisa neuzticēšanos un paļāvības trūkumu līgumsaistībās. Normatīvisma pamatā likta 

racionālas, loģiskas lemšanas spēja, ľemot vērā, ka loģikas likumi ir vienādi un  standartizē 

rīcību. Katra profesionālā ētika izvirza savus prima facie pienākumus.   

Pragmatiskā ētika saistāma ar Dţeremija Bentema (Jeremy Bentham; 1748-1832) 

„morālo aritmētiku” un Dţona Stjuarta Milla (John Stuart Mill; 1806-1873) liberālismu. 

Utilitārismam ir divi veidi - darbības un likuma/noteikumu utilitārisms. Darbības utilitārisms 

atzīst lielākā labuma/baudas/laimes utt. principu - formulu, pēc kuras var aprēķināt sekas, lai 
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izvairītos no bezjēdzīgas un neefektīvas rīcības. Likumu utilitārisms pārbauda likumu un 

normu lietderību - vai tās atbilst taisnīgum akritērijam, kas iekļauj lielāka labuma principu un 

kas, saskaľā ar Dţeremiju Bentemu, vienmēr norāda uz lielāku labumu no visiem 

iespējamiem.  

20. gadsimtā utilitārisma ētika izmantota amerikāľu filozofu Viljama Dţeimsa un 

Dţona Djūija (John Dewey; 1859-1952), kā arī Ričarda Rortija (Richard Rorty; 1931-2007) 

pragmatismā. Pragmatisks rīcības vērtējuma instruments, kas norāda uz efektīvas, jēgpilnas, 

auglīgas un rezultatīvas darbības iznākumu, ir plaši praksē lietots izvēles princips – pēc 

iespējas lielāks labums pēc iespējas lielākam cilvēku daudzumam.  Pragmatisms padara ētiku 

situatīvu un relativizē to, kamēr praktiski tas ir viens no racionālas lemšanas un apsvērumu 

veidiem, kas plaši lietots ikdienā. Pragmatisms akcentē darītā lietderīgumu, efektu, 

rezultativitāti, auglīgumu, tādējādi turpinot utilitārisma iedibināto rezultātu/seku apsvēršanu. 

Pragmatisma ētika vairāk adresēta praktiskai lemšanai – saprātīgai un jēgpilnai izvēlei un 

situatīvai rīcībai. Vienlaikus tā  iekļauj  pozitīvu, cienījamu, taisnīguma vadītu motīvu 

pieredzi, kas praktiski pārbaudāma rīcības sekās – to efektivitātē. Ne velti paragmātiskās 

ievirzes teorijas sauc par seku  jeb konsekvenciālisma ētiku.  

Jāpiebilst, ka pragmatisma aprēķini izmantoti t.s. mašīnu ētikas meklējumos un 

konstrukcijā, kur datortehnika palīdzētu atrisināt izvēli, lemjot cilvēka vietā. Jautājums tikai, 

vai cilvēks sekos pareizai, pēc formulas aprāēķinātai rīcībai. Mašīnu ētika tiek uzskatīta par 

pespektīvu nozari, kas paredz datortehnikas pragmātisku lietojumu  lemšanā. To saista ar 

Daniela Deneta (Daniel Dennett; 1942) vārdu. Taisnīguma ētika savukārt kā teleoloģijas 

atzars norāda uz vienlīdzības principu. 

Pragmatiskā ētika ir racionāla, tāpēc der daudziem, bet ne visiem gadījumiem, par ko 

notiek diskusijas neopragmatismā: kā ar nesavtību vai upurēšanos otra labā? Kā ar Dţona 

Roulza (John Rawls; 1921-2002) kompensējošo taisnīgumu, kas ne vienmēr sniedz lielāko 

labumu lielākai sabiedrības daļai?  Kā ar draudzību un mīlestību, kurā svešs morālais aprēķins 

vai kā ar tikumu vispār?  

Tikumu ētika pastāv kopš antīkās sabiedrības, kopš Aristoteļa Nīkomaha ētikas un 

stoiķu filozofijas. Par galveno laimīgas jeb, kas ir viens un tas pats, pilnīgas, plaukstošas, 

attīstībā esošas dzīves nosacījumu tā izvirza tikumu, kas saistīts ar raksturu un individuālas 

patības īpašībām. Antīkā ētika parasti ar tikumu saprot iekšēju motīvu, dispozīciju jeb 

nodomu (intenci), ko raksturo gudrība, vīrišķība (drosme), taisnīgums, savaldība (mērenība). 

Vienlaikus nošķirti divu veidu tikumi - intelektuālie jeb Aristoteļa terminoloģijā - dianoētiskie 

un paraduma, praktiskajā darbībā un vingrinājumos iegūtie jeb ētiskie tikumi. Tikumu ētika 

izriet no cilvēka patības rezervju un potenču novērtējuma. Tās atdzimšana mūsdienās parasti 

saistīta ar Elizabetes Anskombes rakstu Mūsdienu morāles filozofija (1958), kurā samērā 
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radikāli noliegtas ētikas teorijas, kas akcentē pareizu vai nepareizu darbību. Deontoloģijas un 

analītiskās ētikas vietā, kur ētiskam vērtējumam pakļauta valoda, darbība un tās rezultāts, 

Anskombe uzsver tās veicēja - paša darītāja lomu-viľa tikumību. Tikums apzīmē dispozīciju 

domāt kopsakarā ar citiem laikā un telpā, kas nereti plašāka par ikdienas praktisko 

nepieciešamību.  

 Tikums latviešu valodā ieguvis divējādu nozīmi. Viena no tām – plašākā - izsaka 

tradicionāli par pareizu, t.i. krietnu, vairākumam pieľemamu dzīvi un izvēli, kas nodrošina 

atzīšanu, cieľu un godu, kā arī saskaľu ar sevi. Otrā - šaurākā nozīmē - tikumība izsaka 

tiklību – galvenokārt seksuālu vēlmju pārvaldības efektu. Tiklība tradicionālajā kultūrā vairāk 

attiecināta uz sievieti un viľas spēju pārvaldīt dzimumattiecības un vēlmes, lai krietni pildītu 

sievas/mātes lomu. Tikumā un tiklībā ietverta reprodukcijas kārtība un izdzīvošanas 

likumsakarība, kas paredz atteikšanos no dziľas par labu sekmīgākai dzimtas un kopienas 

turpināšanai. “Ilgstoši „tikums”(virtu)  definēts kā sievietes atteikšanās pakļauties seksuālam 

kārdinājumam, atteikšanās, kas saľēmusi institucionālu atbalstu, kā, piemēram, jaunas 

meitenes aizbildnība, pieklājība, piespiedu laulības un tā tālāk”, raksta Antonijs Gidenss 

(Anthony Giddens; 1938) 
42

. Minētais aizliegums vairāk vēsturiski attiecināts uz sievietēm, ne 

vīriešiem. 

Tikumu uzskaitījums un to hierarhija var būt daţāda. Etniskā kultūra, vēsture un 

situāciju daţādība atklāj daţādu tikumu pieprasījumu. Kopīgais tikumu ētikā ir iekšēja 

pārliecība, dispozīciju noturība, raksturs, kas ievingrināts, lai dzīvotu gudri un laimīgi. 

Tikumu ētika raksturo, ko nozīmē dzīvot, būt un rīkoties ētiski.  Tikumi ļauj sasniegt 

morālus mērķus, un rīcībai ir labas sekas visā jēdziena labais plašā un nenoteiktā, kaut gan 

ikdienišķi pašsaprotamā nozīmē. Tikumi veidojas labu mērķu un seku noturīgā, atkārtotā, par 

paradumu padarītā rīcībā. Personu, kura uzticama un droša gan tikumisku motīvu, mērķu, 

līdzekļu un rezultātu ziľā, Aristoteļa ētikā apzīmē ar jēdzienu phronimos - praktiski gudra 

persona - un phrōnesis – praktiska gudrība. Tikumi bieţi balstās uz paradumiem un uz 

vispārpieľemto saprātīgo modeli motivācijā un izvēlē, taču arī emocijas ir ne mazāk svarīgas, 

lai izveidotos tāds īpašību salikums, ko var dēvēt par krietnumu.. Komunikatīvi tikums 

nodrošina uzticamību un drošas attiecības. Ikviens pats sev neizdomā normas un vērtības, tās 

tradicionāli pārmantotas kultūrā.Latviešu folklorā tikums ir krietnas un raţenas dzīves 

nosacījums.  Dabiskais saprātīgums, kas tuvs Dţ. E. Mūra (Georg Edward Moore; 1873-

1958) intuīcijai, ir samērā universāls patības vērtējuma mērs. Tikumi veido vērtību tīklu, ko 

izsaka ar jēdzieniem zināšanas un gudrība, drosme, cilvēcība, taisnīgums, godīgums, 

savaldība u.c. Taču vērtības skatāmas viľpus patības, kamēr tikumi raksturo patību un ir tās 

ētiska vērtējuma mērs.  
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Dzīves māksla ir antīkās ētikas postmodernizējums, kas tapis, pateicoties Mišela Fuko 

dzīves beigu posma un privātā likteľa vadītai refleksijai galvenokārt dzimumpiederības 

vērtējuma dēļ. Individuālās dzīves mākslas priekšstats aizgūts no antīkās ētikas, ko mūsdienās 

pētījis franču filozofijas vēsturnieks  Pjērs Ado (Pierre Hadot; 1922-2010).  

Tās pamatmotīvs - rūpes par sevi pašam, ļaujot dzīvot veselīgi, estētiski un saprātīgi, 

bet nepakļaujoties tradicionālam tikumam vai sociālai normai un disciplīnai, kas ierobeţo 

brīvību, pieprasot pakļautību vispārpieľemtajam. Pateicoties Mišela Fuko ētikas pētnieka, 

vācu filozofa Vilhelma Šmida (Wilhelm Schmid) lekcijām Latvijas universitātē  20. gadsimta 

beigās, kā arī Igora Šuvajeva veiktajiem viľa darbu tulkojumiem, dzīves māksla popularizēta 

arī Latvijā. Tā vairāk izplatīta un atzīta mākslinieku vidē.  

Komunikatīvā ētika ir moderns 20. gadsimta virziens, kas tapis galvenokārt Jirgena 

Hābermāsa komunikatīvās darbības teorijas un viľa diskursa ētikas rezultātā. Minētais atzars 

uzsver komunikācijas lomu gan morālās programmas izveidē, gan praktiskā vienprātības 

panākšanā attiecībā uz racionālu un universālu normu, kurai varētu sekot ikdienišķā rīcībā. 

Nosacīti minētai teorijai pievienojama arī Emanuela Levina ētika, kas atšķiras no racionālās 

Jirgena Hābermāsa teorijas un iekļauj citu, otru, vienlaikus atgādinot tā atšķirību, citādību, kā 

arī cita, otra dzīvības trauslumu un ievainojamību. Levinas uzsver, ka nekāda norma, kas 

apgūta, nepalīdzēs sabiedrībai kļūt cilvēcīgākai, kamēr ikviens asimetriski neorientēsies uz 

otru, citu un neatturēsies no pāridarījuma un sāpēm cita radikālai citādībai. Levinas ētika 

veidojusies 20. gadsimta ebreju genocīda pārdzīvojumā un izvērtējumā.  

Komunikācijas idejas rakturo arī hermeneutiku, kuru pārstāv Mihails Bahtins (

; 1895-1975) Krievijā un Hanss-Georgs Gadamers (Hans Georg 

Gadamer; 1900-2002) Vācijā. Atšķirībā no Hābermāsa demokrātiskās vienošanās, kas 

panākama ideālā sarunas situācijā, Gadamers uzsver saprašanu kā komunikācijas mērķi un 

rezultātu. Īsta saruna sajauc un maina sākotnējos apziľas horizontus, kas raksturo ikviena 

atšķirīgo priekšsapratni, to paplašinot. 

Morālās komunikācijas apzīmējums tieši lietots vācu sociologa Tomasa Lukmana( 

Luckman, Thomas, 1927) lekcijas tekstā „Morālā komunikācija modernajās sabiedrībās” un 

citos darbos. Viľš norāda, ka morāle, ar kuru saprasts nozīmju kopums par labu dzīvi,  

veidojas komunikatīvā mijdarbībā, kurā vienas nozīmes tiek kanonizētas, citas – cenzētas. ( 
43

 

Feminisma ētika atšķiras galvenokārt ar vērtību konfigurāciju: racionālās pienākuma 

vai taisnīguma normatīvās ētikas vietā, atzīstot to par vīriešu valdošās morāles 

aizspriedumiem, tā uzsver rūpes un atbildību par otru. Daţas feministes, piemēram, Dţeina 

Fleksa (Jane Flax) rakstā Atbildība bez pamatiem
44

 uzsver toleranci, empātiju, draudzību kā 

nepieciešamu nosacījumu atbildīgai attieksmei pret citādo - rasi, ģeogrāfisko vietu, dzimti, 

dzimumu identitātēm un citām diferenciācijām un atšķirīgām identitātēm. Kerola Gilligena 
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(Carol Gilligan; 1936) pārraksta sava skolotāja Lorensa Kolberga (Lawrence Kohlberg; 1927-

1987) morālās attīstības teoriju, piedēvēdama sievietēm augstāku – rūpju un atbildības – 

perspektīvu salīdzinājumā ar taisnīgumu, ko ietver Kolberga piektā- individuālas racionālas 

lemšanas pakāpe. Tiesības un likumi mazāk veicina morālo attīstību nekā pieredze, kas gūta 

savstarpējās attiecībās: „Tādējādi tā loģika, kas ir rūpju ētikas pamatā, ir psiholoģisko 

attiecību loģika, kura kontrastē ar formālo godīguma loģiku, kas informē par taisnīgu 

pieeju.”
45

  

Komunitārā jeb kopienas ētika papildina liberālismu ar kopienas lomas uzsvērumu 

morālo horizontu izvēlē un to uzturēšanā. Gan Čārlzs Teilors (Charles Margrave Taylor; 

1931), gan īpaši Alesdairs Makintairs (MacIntyre) atgādina, ka cilvēks ir kādas kopienas daļa 

un ir atkarīgs no otra - gan bērna, gan slima un veca cilvēka dzīvība un labklājība ir atkarīga 

no otra rūpēm un no tā, ko var dēvēt par tikumu - iekšēju dispozīciju, kas nodrošina nesavtīgu 

otra labuma respektēšanu, atvieglotu cita cilvēka eksistenci un tādējādi - kopienas 

pastāvēšanu. Sabiedrība var pastāvēt vienotībā un saskaľā, jo daudzi uzdevumi paveicami 

tikai saliedētā kopienā, tāpēc ir radītas un uzturamas komunitāras vērtības. Komunitārisms 

nav pareizas uzvedības un izvēles situatīvu padomu kopums, bet intelektuāla pamatne, kas 

ļauj sevi pārvaldīt kopsakarā ar citiem. 

Minētās pieejas daţādi akcentē un pamato ētikas raksturu un lomu - refleksīvu 

orientāciju labākam, pareizākam, saprātīgākam izvēles un rīcības variantam, individuālam, 

komunikatīvam un kopienā pastāvošam garīgam resursam. Kā redzams no iedalījuma, ētiku 

var skaidrot pēc rezultāta un efekta, pēc cilvēka attieksmes un pašattieksmes, pēc obligāta 

pienākuma un normatīvu ievērošanas, pēc antropoloģiskās cilvēka dabas. Jaunu perspektīvu, 

iespējams, turpmāk, līdzīgi psiholoģijai, piedāvās bioloģijas, neirozinātnes un īpaši ģenētikas 

atklājumi, kas ļaus dziļāk saprast, kāpēc nav tik viegli mainīt cilvēka rīcību atbilstīgi 

universālai jābūtībai un darīt to labāku, jūtīgāku.  Nav jēgas runāt par morāli, ja cilvēks 

atsaucas tikai uz likumu ievērošanu, bet pats sevi izslēdz no lemšanas un tās vērtēšanas.  

Katrai no teorijām savi ieguvumi un savi trūkumi. Pie spēles noteikumu zināšanām var 

nonākt aiz nepieciešamības, kad mācās no kļūdām, bet var iepriekš tās apgūt vai paša prāta 

spējā izsecināt racionāli pirms pieredzes un zaudējumiem, kas bieţi īsā dzīvē nav atgūstami.  

Daţas no pārmaiľām uzskatos par morāli, kas notikušas pēdējo apmēram 20-30 gadu 

laikā kopš 20. gadsimta 70.- 80. gadiem, ieskicējamas kopsavilkumā:  

1) klasiskās universālās pienākuma ētikas dekonstrukcija un aizstāšana ar dzimumu, 

sociālo grupu, subkultūru,  profesionālo grupu utt. ētiskiem priekšstatiem; 

2) teoriju un vērtību daudzskaitlības jeb plurālisma  atzīšana; 

3) lielākas nejaušības pieļāvums, kas aizstāj stabilitāti, standartizāciju, normatīvu 

noteiktību: nav normas sienas, pret kuru atspiesties; 
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4) morāles relativizācija, kas pamatojama ar autoritātes zudumu un vēsturiskumu tās 

izpratnē; 

5) mēģinājums atgriezties pie universālas domāšanas pareizi organizēta dialoga veidā 

(Jirgens Hābermāss);  

6) piedāvājums nomainīt normatīvo ētiku divējādi -  ar individuālo dzīves mākslu un 

tikumu ētiku; 

7) autoritāte un stingrība aizstāta ar dinamismu, plūdenumu (flexibility).   

 

1.4. Morāles organizācija un institucionalizācija 

Ētika vairāk attiecināma uz teoriju un brīvu individuālo pašregulāciju, lai sasniegtu 

laimi, gūtu baudu vai saľemtu cieľu utt. Taču, kā jau norādīts, sabiedrībā vienmēr pastāvējusi 

kāda ārēja morālā uzraudzība un kontrole, kuras loma piederējusi valstij, baznīcai, kopienas 

organizācijai utt. Uz morāles organizāciju mūsdienās norāda profesionālās morāles kodeksi, 

ētikas padomes un komisijas, kas lemj par morālām sankcijām. Tāpēc aplūkosim, ko nozīmē 

morāles institucionalizācija, kādas ir tās funkcijas un kā tā darbojas. 

 Atsaukdamies uz Hēgeli (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770-1831) Hābermāss 

institucionālo morāli sauc par objektivāciju un atzīst, ka tā nav tik izteikta kā, piemēram, 

politikas, tiesiskā vai reliģijas institucionalizācija: „Hēgeļa argumentus var saprast kā 

apgalvojumu attiecībā uz to, ka abstraktā morāle pieprasa indivīdiem pārāk augstu 

motivācijas un kognitīvo piepūli. Šo deficītu var labot institucionāli. Tas, ko subjektīvais gars 

(subjektiver Geist) nespēj paveikt, kompensē objektīvais gars (objektiver Geist). Pēdējo 

iemieso saprātīgi likumi un organizācija, kas dod ētiski fiksētu saturu”.
46

 Institucionalizācija 

atvieglo abstraktu morāles prasību un vērtību uzturēšanu, vienlaikus veidojot mehānismu, lai 

to ievadītu rīcībā.  

Institucionalizēta morāle valstī pastāv blakus individuālai ētiskai dzīvei un nav 

pretstatāma tai. Tā savieno filozofijā un mākslā uzturētos augstos ētiskos mērķus ar situācijai 

tuvāk esošo profesionālo darbību un pērvērš tos rīcības programmās. Institucinalizētā jeb 

organizētā morāle ietver morālās rīcības programmas (principi, vērtības, normas), uzraudzības 

un kontroles mehānismu, kā arī paredz sankcijas. Par organizētās morāles galveno funkciju 

uzlūkojama regulācija.  

 

Morālā un tiesiskā regulācija 

Būdama regulatīva, morāle konkurē ar tiesisko varu. Tām abām piemīt gan strukturāla, 

gan funkcionāla līdzība. Strukturāla līdzība izpauţas jau minētajā normatīvajā programmā, 

uzraudzības, kontroles un sankciju mehānismos. Funkcionāla līdzība saskatāma uzdevumā 

panākt rīcības vienveidību, ierobeţojot sev un sabiedrībai nevēlamu vai bīstamu uzvedību. 
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Rīcības un sabiedrības attiecību saskaľojumu veic gan konstitūcijas un likumu kodeksi, gan 

ētika. Turklāt tiesiskie principi atzīstami par taisnīgiem, ja tie nav pretrunā ar morāli. 

Tikumiskais prāts vada tiesisko, kas tikai vairāk norāda uz galēji nepieļaujamo, kamēr ētika 

attiecas uz ikviena izvēli, kurai jāatbilst tiesiskajam regulējumam kā stingri noteiktam 

minimumam. Taču kopš Kanta norādītas abu regulatīvo sistēmu būtiskas atšķirības.  

Pastāv nevienprātība attiecībā uz tiesību un morālās regulācijas attiecībām. Daţi 

mūsdienu liberālisma un tiesību teorētiķi, piemēram, Ronalds Dvorkins (Ronald Dworkin; 

1931) tiesības atzīst par morāles pamatu un morālu likuma lasījumu uzskata par nozīmīgu 

taisnīguma nosacījumu
47

, citi, piemēram, Dţozefs Razs (Joseph Raz; 1939), saskata vairākus 

aspektus, kas nošķir morāli no tiesībām. Nošķīruma pamatojumam izvēlēta ar tiesībām saistītā 

pienākumu sfēra un daudz plašāka vēlamās pilnības tieksme, ko ietver tikumi un morāle 

salīdzinājumā ar likumu normatīvismu. Darbā „Brīvības morāle”
48

 norādītas vairākas vērā 

ľemamas atšķirības, kuras izriet no rīcības iemeslu neformālās daudzveidības un iziešanas 

viľpus formāliem pienākumiem, kā arī no tikumu iekšējās vērtības: ”[..] morāles pamatā 

līdzās daţām tiesībām ir vēl arī citas vērtības.”
49

 

Visbieţāk tiek norādīts uz obligātuma pakāpes atšķirībām: likums ir obligāts; tā 

obligātums nostiprināts sareţģītā valstiskā tiesu sitēmā un sankciju bardzībā. Morāli vairāk 

vada iekšēja individuāla pašuzraudzība, kura pati sev izvirza obligātuma prasību, nevis atzīst 

pakļautību stingri formalizētai ārēju likumu sistēmai. Atšķirīgums meklējams daudz plašākā, 

nenoteiktākā un subjektīvākā morālei raksturīgā domāšanā, kuras kopsakarību tīkls sazarotāks 

nekā pakļautības normu formālā stingrība. Atšķirības atklājas arī sankcijās: likuma noteiktās 

sankcijas morālē aizstāj publiskais viedoklis vai individuāla kauna un vainas apziľa. Ētikas 

komisiju noteiktās sankcijas vairāk uzlūkojamas par robeţparādību, kur morālā un tiesiskā 

robeţas krustojas.  

Likuma sienas, pret ko atspiesties, morālā vērtējumā tikpat kā nepastāv. Kā tikko 

norādīts, Hēgeļa un Hābermāsa darbos ārējs normatīvais fons skaidrots ar uzdevumu atslogot 

un atvieglot individuālās lemšanas smagumu. Morāles situācijām raksturīga lielāka 

nenoteiktība, niansētība, nejaušības, dilemmas (par to turpmāk), tāpēc standartizācija un 

formalizācija grūti piemērojama tādā pakāpē kā valstiski uzraudzītā juridisko likumu sfērā. 

Atšķirības pastāv arī institucionālā regulējumā - morāle nav valstisku institūtu uzraudzīta un 

kontrolēta.  

Likums ir formāls un institucionāls regulācijas līdzeklis. Tā universalizācija un 

atzīšana par vienīgo regulatīvo sistēmu noved pie totalitārisma. Daţi teorētiķi (Louis Day) 

uzskata, ka likums nav galvenais demokrātijas stūrakmens. Kaut gan strīdi par prioritātēm ir 

neauglīgi, tomēr pārāk vienpusīga balstīšanās uz likumu, ignorējot morālo izvēli, formalizē 

attiecības un tās stindzina, nevis ļauj brīvi un atbildīgi rīkoties situācijā, arī bez tiesību 
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zināšanām nenonākot pretrunā ar taisnīgu likumu. Cieľa pret taisnīgumu, normu, citu 

interesēm pārvērsta par principu ētikā un vada daudz elastīgāk nekā institucionālā regulācija. 

Pakļaušanās likuma procedūrai atzīstama, ja likums ir taisnīgs, nevis savtīgu partiju vai grupu 

interešu vadīts un viltīgi iestrādāts ne sabiedrības, bet kādas lobiju grupas interesēs. Taču 

likums ne vienmēr ir taisnīgs. Kad likums ir savtīgu vai konjunktūras interešu radīts, 

pilsonisks protests ir ētiskāks par formālu likuma izpildi. Likums ir pašu cilvēku darbības 

rezultāts, tas nav ar anonīmu spēku un nedomāšanu pieľemams. Likums nedod programmu 

situācijai, kura var būt neparedzama. Likuma totalitārisms atklājas politiskās varas elitārājā 

domāšanā, kas izpauţas vai nu ētikas pielīdzinājumā tiesiskajai regulācijai, vai tās izslēgšanā 

no nopietnas vērā ľemšanas nenoteiktības dēļ. Ne vienmēr cilvēku, kurš apgalvo, ka viľš 

rīkojas juridisko likumu robeţās, var atzīt par krietnu, godprātīgu, taisnīgu, nemaz nerunājot 

par  nesavtīgumu vai augstsirdību, kas iederas tikai tikumiskā vērtējumā. 

No vienas puses, morāle atzīta par sareţģītu, iracionālu, subjektīvu utt. jomu, kas grūti 

pielīdzināma tiesiskās uzraudzības formālajam efektam. No otras puses, vienlaikus un paralēli 

pastāv instrumentāls viedoklis par morāli kā sodu un sankciju līdzekli, kas to tuvina tiesību 

sfērai un cenšas padarīt pietiekami normatīvu un institucionalizētu. Jāatsaucas uz Huga 

Millera (Hugh Miller) un Čārlza Foka (Charles Fox) konstatējumu: tiesiskā uzraudzība un 

kontrole viena pati, nošķirta no ētikas, darbojas vāji.
50

 Autori min četrus argumentus, kāpēc 

uzraudzības likumi nedarbojas: 

1) jo vairāk likumu, jo vairāk tie dzemdina, izraisa, rada arvien jaunu likumu un 

noteikumu vajadzību;  

2) valodas simboliskums padara likumu par birokrātisku darbību un grūti precīzi 

kontrolējošu instrumentu;  

3) daudzos gadījumos - jo vairāk likumu, jo grūtāk tajos orientēties -, tāpēc tie vājāk 

noder uzraudzībai;  

4) ārēji radītie noteikumi saistīti ar vairākām citām disfunkcijām.
51

   

Jo vairāk likumu, jo tie runā viens otram pretī un nav iespējams panākt saskaľotus 

noteikumus.  

Jāatzīt, ka tiesības un morāle ir divi savstarpēji saistīti, taču vienlaikus arī būtiski 

atšķirīgi regulatīvi institūti: morālei pieder plašāka, niansētāka un situatīvāka regulējamā sfēra 

salīdzinājumā ar formalizēto un institucionalizēto tiesību un sankciju sistēmu. Abas tās 

nepieciešamas demokrātiskā sabiedrībā, kur tās papildina, bet neaizstāj viena otru.  

Morāles un tiesību disproporcionalitāte noved pie galvenās diagnozes, ko apstiprina 

jebkura demokrātijas hrestomātija un kas izteikta Dţozefa Raza un citu liberālo domātāju 

darbos - brīvība vajadzīga valstij un indivīda pašrealizācijai, brīvībai vajadzīga demokrātija, 

bet demokrātijai un brīvībai vajadzīga morāla atbildība, godprātība, taisnīguma un tiesiskuma 
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apziľa. Demokrātija bez morāles nedarbojas, varas un pilsoľu dialogs bez tās nav iespējams. 

Tālākā konsekvence ir Nikolo Makjavelli paustā patiesība: valdnieks var valdīt, kamēr tauta 

uzticas. Vairāk uzticas, ja valdnieka mērķis ir arī tautas un valsts mērķis, neuzticas tad, ja 

lēmumi nenotiek tautas –Makjavelli gadījumā- stipras un labi sakārtotas, perspektīvas, 

konkurētspējīgas un cienījamas valsts – vārdā.  

Ne tikai tiesikā, bet arī morāles norma 20. gadsimta beigu postmodernajā filozofijā 

uztverta kritiski un pārvērsta par varas fenomenu. Varas formas noliegums izskan ne tikai 

Delēza/Gvatāri Anti-Oidipā, kur atzīta molāra un molekulāra vēlmju brīvība un produktivitāte, 

bet arī Liotāra izmantotajā Kafkas tēlā par dzīvajā miesā ieecētajām normām, kas padara to 

bālasinīgu un nedzīvu – ķermenis, gan sociālais, gan individuālais, noasiľo.
52

 

Liela ietekme minēto priekšstatu veidošanā pieder Mišelam Fuko un jau vairākkārt 

minētajai viľa varas tehnoloģijai. Viľš morāli atzīst par vienu no varas un disciplīnas 

sistēmām, kura pretendē uz likumības diskursu un pieļauj/nepieļauj kādas rīcības 

praktizēšanu. Seksualitātes vēsturē morāle kā sociālas varas forma šķirta no ētikas jeb 

pašrūpes
53

. Mišels Fuko pretnostata morāli un ētiku. Morāle nozīmē varas mehānismu, kurš 

audzē fašismu mūsos, kamēr opozīcijā esošajā ētiskajā dzīves mākslā jeb patības tehnikā 

iespējama pašrūpe jeb dzīves māksla. Darbā Uzraudzīt un sodīt morāle pilda panoptisko 

funkciju, kad uzraudzības tornis iebūvēts ikvienā pašā. Patība ir disciplināri pakļauta sociālo 

normu uzraudzībai, kontrolei un sodam. Pēdējā darbā Seksualitātes vēsture Fuko pievērš 

uzmanību vēlmei veidot savu dzīves stilu, kuram raksturīga brīva, normas neskarta 

pašregulācija, lai, nenodarot pāri veselībai, dzīvotu skaisti. 

 

Kopš Kanta un Hēgeļa ar morāli saprot iekšēji motivētu rīcību, ar likumu - vispārējas 

gribas izpausmi, kas iemiesota likumos. Kā norādīts Hēgeļa Filozofijas propedeutikā, izpildot 

likuma prasības, nav obligāts un var nebūt atbilstīgs domāšanas veids - cilvēks var izmantot 

formālas likuma prasības, aplamu vai netikumīgu nodomu vadīts. Morāle - gan apziľa, gan 

rīcība -  nav iespējama bez subjektīva tikumisku nodomu noskaľojuma
54

. Hēgelis pārľem 

Kanta domu par motivācijas klātbūtni morālē, proti, cieľu pret morālo likumu un 

pienākumu
55

. Kanta kategoriskais morālais imperatīvs tādējādi nav uzlūkojams par vienkāršu, 

likumam līdzīgu normu, bet to pavada īpaša cieľas pilna attieksme pret universālu pienākumu, 

kas arī ir viľa praktiskā prāta jēdziens. Morālei nepietiek ar priekšrakstiem, tai nepieciešama  

subjektīva attieksme un  niansēta patstāvība. Hēgelis uzskata, ka cilvēki labprātāk rīkojas 

morālu, ne tiesisku apsvērumu dēļ, jo saistībā ar morāli iegūst augstāku pašvērtības (Kants 

teiktu- pašcieľas) apziľu. Likuma pildīšana neceļ pašvērtību un pašcieľu.  

Par formālu vai defektīvu apzīmējama domāšana, kura gatava atzīt tikai tiesisko, nevis 

morālo regulāciju. Morāle iekļauj neinstitucionālas, brīvi pašpieľemtas normas, kamēr 
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tiesiskā apziľa balstās tikai uz formalizētu valsts iedibinātu un regulētu likumu. Tas nozīmē, 

ka bez morāles likuma burts dominē pār likuma garu, tāpēc politikā daţkārt ir izdevīgi likumu 

labojumi savtīgu, bieţi prettiesisku vēlmju nodrošinājumam, ne vispārējam taisnīgumam. 

Likumi vajadzīgi rīcības un interešu saskaľošanai starp daţādu vēlmju vadītām rīcībām, tāpēc 

daţkārt juridiska domāšana dominē pār plašāku morālu lemšanu, kas izslēdz individuālu 

atbildību, jo var paļauties uz prokuratūras un tiesas spriedumu, kuru, kā zināms, vara var 

ietekmēt. Citreiz amorālus mērķus un līdzekļus aizsedz frāzes par atbilstību likumam, ko īpaši 

varas pozīcijā ir grūti pierādīt, ľemot vērā, ka gan likums, gan tā interpretācija visbieţāk ir 

cilvēku interešu, nevis universāla taisnīguma vadīti.  

 

Morāles kodeksu saturs 

Kodekss ir morāles principu, vērtību un normu kopums, kas veidots kognitīvā  un 

rīcībspējas nolūkā. Tas norāda uz nepieciešamo kopsaisti trijos virzienos: ar citiem cilvēkiem, 

organizāciju, kopienu. Par morāles statusu organizācijā parasti norit strīdi. Daţkārt to grib 

pielīdzināt likumam, citkārt uzskata par individuāli respektējamu dokumentu. Kodekss norāda 

atbildības loku, kas profesionāli nozīmīgs, tomēr individuāli īstenojams. Kodekss nav tikai 

normatīvās ētikas elements un nepilda vien regulējošu lomu. Pirmkārt, kodekss veic kognitīvu 

funkciju. Tas sevī  ietver normas un principus – elementāru zināšanu kopu, lai cilvēki veiktu 

kvalitatīvu profesionālu darbību. Kodekss ir kognitīvs dokuments, kas apkopo vēlamas un 

cienījamas, uzticamas rīcības ideālu. Kodekss piedāvā zināšanas par profesionāli kvalitatīvu 

domāšanu, izvēli un rīcību, tāpēc to var saukt par padomu profesionāli sareţģītā situācijā, kad 

jāizvēlas starp pretrunīgām, daţādām, bieţi nesavienojamām lojalitātēm, kad mērķiem 

jāpieskaľo līdzekļi utt. Otrkārt, kodeksi virza morālai uzvedībai. Principi, normas, bet īpaši 

vērtības, kā jau norādīts iepriekš,  iedvesmo rīcības maiľai pilnveides nolūkā. Kodeksi ir 

rokasgrāmata, kā labāk rīkoties. Labs kodekss iekļauj potenciālas vai nereti arī eksistējošas 

problēmas, pievēršot tām uzmanību un ļaujot apzināties, lai novērstu ikdienišķu ļaunumu, par 

kuru runāts iepriekš. Treškārt, kodekss veido organizācijas identitāti, lai veicinātu uzticēšanos 

tai. Vienlaikus kodekss norāda lomas un to īstenojuma kvalitāti organizācijā. 

   Kodekss ir organizācijas kultūras dokuments  ar regulatīvu nozīmi, kas 

tomēr formalizācijas un sankciju ziľā atšķiras no tiesas kodeksiem un likumu krājumiem. 

Kodeksa kā normatīva dokumenta statuss ir nenoteikts. Tam nepiemīt juridisks raksturs, kaut 

gan tas pieľemts un institucionāli apstiprināts organizācijā, taču tā normatīvā vara tiek 

uzturēta situācijās, kur robeţa starp likumu un morāli ir grūti novelkama. No vienas puses, tas 

brīvi adresēts ikvienam organizācijas loceklim. No otras puses, tam ir obligāta pienākuma 

statuss, par kura neievērošanu var sekot pazemināšana amatā vai pat atbrīvošana no darba. Ne 

velti daţkārt, stājoties darbā, jāparakstās par iepazīšanos ar organizācijas morāles kodeksu un 
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apľemšanos to ievērot. Tam nepiemīt likuma formālā stingrība un sankciju bardzība, taču tas 

vairāk uzrunā ikvienu strādājošo, pieprasot rīcības atbilstību spēles noteikumiem, lai 

nepieļautu neuzticību organizācijai, bet veicinātu un apliecinātu darbinieka krietnumu un 

godprātību, kas ir individuālās cieľas un organizācijas reputācijas pamatā. Tas atrodas it kā 

starp likumu, sociālu morāli un individuāli atbildīgu rīcības kārtību.  

Daţkārt uzskata, ka dokuments, kuram nav likuma spēka,  neko neregulē un tas nevar 

piespiest darīt kaut ko vai nedarīt, tāpēc tam ir mazs efekts, tas pastāv formāli un uzlūkojams 

par abstraktu mākslīgu veidojumu.  Tā ir legālistiskā domāšana. Kodekss ir brīvprātīga 

lietojuma dokuments, kas organizē indivīdu kā organizācijas locekli. Tas apelē pie ikviena 

godaprāta un atbildības, mobilizējot cilvēka iekšējās garīgās rezerves. Piekrītot J. 

Hābermāsam, ka individuālā motivācija prasa no cilvēka pārāk lielu piepūli, kodeksu var 

uzlūkot par daļēju piepūles mazinātāju, vienlaikus neizslēdzot individuālu motivāciju. Mediju 

ētikas teorētiķis Johans Retīfs (Retief) kodeksu sauc par morālu kompasu
56

, virziena devēju 

rīcībai, vadlīniju kopumu, kamēr morāla atbildība par izvēlēto rīcību ir individuāla. Kodekss 

kalpo trim minētām funkcijām sareţgītās situācijās, bet tikai tad, ja tiecas pēc uzticamākas 

rīcības un cieľas, ne tikai kalpo par ārēju organizācijas reputācijas zīmi
57

.  

Kodeksi kā elementārs morālu zināšanu kopums pastāv sen. Profesijas kodeksi 

pazīstami kopš dziednieku Hipokrāta zvēresta tekstiem. Kodeksus veidojuši profesionāli 

filozofi: piemēram, ierēdľa kodeksa veidotājs ir Konfūcijs senajā Ķīnā. Mūsdienās gandrīz 

ikvienam uzľēmumam un iestādei ir savi ētikas kodeksi, kas vienlaikus ir regulatīvu normu 

kopums un uzticības zīme - norāde uz to, ka līgumsaistības tiks pildītas. Tas veicina 

uzticēšanos, apliecinot, ka organizācija atzīst godprātību un taisnīgumu. Kodekss ir 

individiuālas atbildības publiska apľemšanās.  

Neviens nedzīvo ar morāles kodeksu priekšrakstiem rokā.  Ētikas kodeksi ieskicē 

profesionāli nozīmīgākos mezglu punktus, lai sekotu sociālās kārtības loģikai, kurā pastāv 

savveida hierarhija un kauzalitāte. Drīkst vai nedrīkst attiecas vairāk uz tiesisko regulāciju un 

tehniskām instrukcijām, taču arī morālei ir savas prasības. Klupšanas akmeľi un ikdienišķs 

emocionāls sašutums ietverts aizliegumos, pirms reāls un sodāms gadījums noticis, lai atturētu 

no kļudām un pārkāpumu sankcijām. Organizācijas morālei tendence daļēji 

institucionalizēties, tāpēc kodekss izlīdz kā savdabīga instrukcija. Mūsdienu informācijas 

iespējas ļauj kodeksiem intensīvi vairoties un tikt izplatītiem publiskajā telpā. Iespējams, tā 

nav interesantākā lasāmviela, varbūt pat ne vērtīgākā, bet arī ne kaitīgākā un neuzticamākā. 

No vienas puses, tā garlaiko, no otras, refleksīva un abstrakta virziena norāde bez noteiktības 

un skaidrības spēj mazāk kalpot par noteiktas profesionālas rīcības rokasgrāmatu. Iegravēts 

vai iesaistīts profesionālā  domāšanā pāris principu un normu veidā, kodekss palīdz orientēties 

ikdienišķu situāciju pretrunīgumā. Normas ir kodeksa valoda. Tās iezīmē vēlamo un sociāli 
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nepieciešamo un norāda veidu, kādā būtu kārtojamas lietas un attiecības. Normas nav 

patvaļīgs izdomājums, lai vardarbīgi ierobeţotu cilvēku rīcības izvēli. Tās izsaka 

nepieciešamos ierobeţojumus, kuru pamatojums rasts pieredzē un racionālā seku paredzēšanā. 

Tādējādi kodekss ietver divējādas normas -tās, kuras aizliedz un ierobeţo, un tās, kuras 

iedvesmo, aicina pilnīgākai lemšanai un rīcībai, lai iekļautos organizācijā, kopienā, sabiedrībā 

un pilnveidotu sevi. Ikvienā profesionālā sfērā ir darba apraksti, nolikumi, līdzīgi ceļu 

satikmes noteikumiem, lai samazinātu resursu zaudējumus vai haosu, norādot kārtību, kā 

labāk, loģiskāk rīkoties transporta vadīšanā utt. Tos iemāca un prasa ievērot. Lai dzīvotu 

sabiedrībā un darbotos organizācijā, iemācīšanās ir svarīgs nosacījums laika, resursu 

ietaupījumam, labsajūtai, rezultativitātei.  

Kodeksi saprotami un īstenojami noteiktā kultūras kontekstā. Filips Drings (Philip 

Dring) norāda, ka ”ētiskā ieloga attīstība ir dziļi sakľota kādas zemes (country) ţurnālistikas 

vidē, un tāpēc tā nav viegli tulkojama citos kontekstos”
58

 Kodeksos iekļautas gan normas, gan 

vērtības. Tas ir jautājums par morālās jābūtības ģenealoģiju. Nīče saista vērtības ar dzīvības 

uzturēšanu un attīstību.  Vērtības ir dzīvības nosacījums, kas veicina labklājību, jēgu, 

skaistumu - visu, kas nepieciešams kvalitatīvai un drošai dzīvei. Tās ietekmē darbību kopā ar 

zināšanām - kodeksiem, mācību grāmatām, paša piedzīvotā, pārdomām. Rodţers Silverstons 

formulē problēmu, no kurienes rodas ētiskās vērtības: vai morāle ir uzlūkojama par ētikas 

produktu kā prakses destilācija, vai morāles spriedumi uzlūkojami par ētiskas uzvedības un 

rīcības priekšnosacījumu? Vai ētika nāk no tīrā prāta sfēras, kā to formulēja un 

konceptualizēja Kants, vai no situatīvās pieredzes vispārinājuma un nogulsnēm apziľā. Vai 

ētika ir no cilvēciskām vēlmēm attīrīta prāta konstrukcija, kurā ietverta universālā domāšana, 

pēc kuras dzīvot, vai dziļāk pieredzē sakľots un paša gūts vispārinājums? Kā vēlmes un 

norma savienotas ētikā? 

 

Normas un vēlmes saikne ētikā  

Hjū J. Silvermans (Hugh Silverman; 1945)
59

 krājuma Filozofija un vēlme (Philosophy 

and Desire, 2000) ievadā norāda uz divām pamatvēlmēm, kurām 20. gadsimta filozofijā 

veltīta uzmanība – seksuālajām jeb libidinālajām un varas vēlmēm. Vienu – seksuālo vēlmju 

jeb libido - apguve saistāma ar Zigmunda Freida (Sigmund Freud; 1856-1939) vārdu, savukārt 

varas vēlmes filozofija, atbilstīgi Silvermana uzskatiem, attiecināma uz Hēgeļa kunga/verga 

attiecību dialektiku un tās izvērsumu 20. gadsimta varas filozofijā. Varas vēlmēm 

pievienojami Antonio Gramši (Antonio Gramsci; 1891-1937) hegemonijas un Mišela Fuko 

panoptikas un citu tehnoloģiju priekšstati. 

Silvermana pamatvēlmju raksturojumu pavada kāda maza, it kā nejauša piezīme par 

to, ka abām opozīcijā esošajām un tajā pašā laikā savstarpēji papildinošām vēlmēm, kas 
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saistās ar dziľu, kaislību enerģiju, no vienas puses, un baudu, kas pavada enerģijas 

izlādēšanos, no otras puses, pievienota vēl kāda, – vēlme „turēt šīs dzīvnieciskās vēlmes 

uzraudzībā, mazināt to pārmērības, saskaľot un kontrolēt tās”
60

.  

 Kas ir šī nejauši, it kā starp citu minētā regulējuma, pārraudzības vēlme? Kā vēlmes 

un vēlamais savienojams ar teorijā un morāles pieredzē uzsvērto normatīvo ierobeţojumu un 

pašierobeţojumu pieprasījumu? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ielūkosimies ētikas 

vēsturē un mūsdienu ētiskajā domāšanā. 

Vēlme (lat. – dēsīdērium, fr. – désir, angļu – desire, vācu – Begierde) izsaka nozīmīgu 

cilvēka aktivitātes ierosinātāju, motīvu, stimulu un mērķu resursu. Mūsdienās to saista ar 

darbības ierosinājumu un sekojošu apmierinātību, patiku, baudu. Rolāns Barts (Roland 

Barthes; 1915-1980) esejā par Brijā-Savarēna (Jean Anthelme Brillat- Savarin; 1775-1826) 

Garšas fizioloģiju (Phisiology of Taste), nodēvē baudu par „vēlmju lielo piedzīvojumu” (The 

great adventure of desire).
61

 Vēlmju piepildījums  uz laiku sniedz baudu un apmierinājumu, 

savukārt nepiepildītām piemīt aktivitāti rosinošs un enerģizējošs raksturs.  

Vēlmes neparastais spēks un tā ietekme nav tikai modernās ētikas saturs. Problēmas 

apzināšanās sākusies antīkajā ētikā un veido vienu no paradigmātiskām ētiskās domāšanas 

līnijām kopš Platona un Aristoteļa. Vēlmju enerģija parasti saistās ar priekšstatiem par 

neaprēķināmu spontanitāti, kas saukta par kaislību, stihiju, iekāri, baudkāri utt., kas vairāk par 

labo izmantota ļaunuma pamatojumam. Vēlme atzīta par aktivitāti, kas intensificē rīcību, bieţi 

būdama pretrunā ar prātu un gribu, kā arī ar normu un citiem saprātīgiem ierobeţojumiem. 

Aristoteļa ētikā vēlmju spēkam pretī stājas racionālā dvēseles daļa. Tās spēja apzināties un 

ierobeţot nesaprātīgas kaislības padara iespējamu tikumu, ar kura starpniecību gūstama 

pilnīgāka saesme valstī un lielāka saskaľa ar sevi, autarķiski virzot dzīvi pretī mērķim – 

dvēseles aktivitātei ceļā uz augstāko labumu. Kristīgajā ētikā savukārt vēlmju enerģija 

ierobeţota par labu transcendentajam ticības mērķim. Kopā ar dabiski ķermenisko eksistenci 

vēlmes izsaka patoloģisko (Kants), antiracionālo, kas Eiropas tradīcijā pretstatīts racionāla 

labā izpratnei. Dabiski haotiskās un nejaušās vēlmes un to savtīgums pozicionēts kā postošu 

kaislību spēks pretstatā kristīgajai ticībai, kā arī jauno laiku racionālajai kārtībai un ētikai. 

Imanuela Kanta ētikā vēlmju spontānās brīvības vietā likta cilvēka cieľu apliecinoša racionālā 

pienākuma brīvība, kas izriet no pienākuma kategoriskā imperatīva. Vēlmju brīvību aizstāj 

morālās izvēles brīvība.  

Taču attiecībā uz vēlmju izpratni Eiropas ētikā nav raksturīga vienbalsība. Tā, 

piemēram, Deivids Hjūms atzinis vēlmju nozīmi ētikā, apšaubot, vai rāms racionālisms spēj 

ierosināt un uzturēt tikumību. 

Frīdriha Nīčes (Friedrich Nietzsche; 1844-1900) imorālisms uzskatāms par pirmo 

spēcīgāko opozīciju morāles normu racionālismam un vēlmju spēka ierobeţojumam. Nīčes 
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varas gribai – dabiskam vēlmju spēkam un dzīvotgribai - piedēvēta lielāka vērtība nekā 

nolīdzinošai normai kristīgās ētikas garā. Pozīcija, kas atzīst dabisko vēlmju spontanitāti un 

vitalitāti, iekļaujot to nīčeāniskās varasgribas jēdzienā, nostājas pret morālo dogmu un 

normatīvismu, universālu pienākumu, un ir galvenais balsts 20. gs. postmodernā 

dekonstruktīvisma teorijām jeb vēlmju ētikai. Vēlmju nozīmi 20. gadsimtā nostiprina 

psihoanalītiskā teorija: Freida psihoanalīzē vēlmes saistās ar dzīvības turpināšanai nozīmīgo 

erotisko dziľu un tai pretējo agresivitāti –nāvesdziľu. Ţaka Lakāna uzskatos tām ir rasts 

pamatojums apziľas attīstībā un psihes struktūrā.  

Ţaks Lakāns seminārā par psihoanalīzes ētiku (1959-1960) atzīst morāles vēlmi, ko 

saista ar baudu: “Es esmu uzsvēris no paša gada sākuma: kopš morāles filozofijas sākotnes, 

kopš mirkļa, kad ētikas termins ieguva refleksijas jēgu attiecībā uz nosacījumiem un 

kalkulāciju par pienācīgu ceļu, kam sekot, visa meditācija par labo cilvēkam ir ieľēmusi 

baudas indeksa funkcijas vietu. “ (I have emhasized this since the beginning of the year: from 

the origin of moral philosophy, from the moment when the term ethics acquired the meaning 

of man`s reflection on his condition and calculation of the proper paths to follow, all 

meditation on man`s good has taken place as a function of the index of pleasure.)
62

  

Jāievēro maza nianse: Lakāns noliedz iespēju nošķirt patiesas baudas no nepatiesām 

(false), taču atzīst par iespējamu nošķirt labumus, uz kurām baudas virza
63

.  

Vēlmes produktivitāte īpaši izcelta Ţila Delēza (Gilles Deleuze; 1925-1995) notikuma 

filozofijā, kur marksistiskā materiālisma garā saprastā bezorgānu ķermenī norit nejaušas 

vēlmju plūsmas, atbilstoši postmodernajai paradigmai veidodamas nestabilu un dinamisku 

attiecību tīklu. Kā Ţila Delēza, tā Feliksa Gvatari (Felix Guattari; 1930-1992) darbos vēlmju 

dabiskā spontanitāte no aizdomu un normatīvai disciplīnai pakļaujamas patoloģijas pārvērsta 

par produktīvu, kultivējamu un pavairojamu vērtību, bez kuras nav iedomājama kapitālistiskā 

raţošana.  

Vēlmes izpratnē pastāv divas orientācijas. Viena no tām akcentē vēlmes saikni ar 

kādas vajadzības (neesošā, pietrūkstošā) apmierinājumu (Hēgelis), otra atzīst vēlmju 

pašierosinošo raksturu un spēju būt par jaunu formu sākumu (Ţils Delēzs/Fēlikss Gvatāri). 

Lai norādītu uz vēlmes un normas saikni, nav jāaizmirst, ka normālais ir atvasināts no 

normas jēdziena. Norma norāda uz pieļaujamo un par pareizu atzīto uzvedības modeli vai 

veidu. Normas latīniskā cilme (norma, -ae) raksturo nomērītu un skaidri norobeţotu laukumu, 

noteikumu, paraugu, vadošu sākumu. Morāles normas, kā jau norādīts, var ierobeţot un 

aizliegt kaut ko darīt, kas nepieľemams vai kaitē, taču morālie aizliegumi nav pašmērķis vai 

iemesls sodiem un sankcijām. Liegumi iedibināti par labu cilvēkam un kopienai, un tiem 

vairāk piemīt līdzekļa raksturs. Liegumi savtīgam vēlmju azartam ir nosacījums lielākam 

ieguvumam perspektīvā, tāpēc latviešu etnoētika to devētu par padomu - arī liegumu rīkoties 
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noziedzīgi, nekaunīgi, alkatīgi utt. Filozofiskā ētika līdzīgi uzsver pozitīvu efektu un 

ieguvumu, kas gūstams ar baudas vai egoistisku tieksmju pašliegumu. Liegumā iekļautas 

darbības un izvēles, kas kavē dzīvot pilnvērtīgi sev un citiem.Tādējādi norma nav norobeţota 

no vēlmes, bet iekļauj to sevī, pārvēršot citā, normatīvā valodā un veidojot morālas vēlmes. 

 

 Morāles funkcijas 

 

  Makjavelli darbā Valdnieks 6. nodaļā runā par īpašu, cilvēkiem raksturīgu 

atdarināšanas veidu: „Tā kā cilvēki gandrīz vienmēr staigā pa citu iemītiem ceļiem un atdarina 

savā darbā citus, nespējot ne pilnīgi ieturēt citu ceļu, ne sasniegt tā lielumu, ko viľi atdarina, 

prātīgam cilvēkam vienmēr jāstaigā lielu vīru pēdās un jāatdarina tie, kas bijuši visizcilākie 

[..]”
64

. Pieľemot, ka šajā izteikumā nav ironijas, kas gan ir mazticami, jāatzīst, ka tas palīdz 

labāk saprast morāles vērtību un principu ietekmi, īpaši, ja palīgā ľemam Makjavelli 

piedāvāto salīdzinājumu ar strēlnieku gudrību, kuri ”notēmē daudz augstāk par izraudzīto 

vietu nevis, lai dzītos ar savu spēku vai bultu tik lielā augstumā, bet, lai , tik augstu tēmējot, 

varētu trāpīt mērķī.”
65

  

Morālā programma pielīdzināma šādam tēmējumam, kas augstāks par sasniedzamo 

mērķi. Apliecinājumu tēmējuma augstumam varam rast jebkurā morālās jābūtības teorijā. 

Nebūtu īpašas jēgas ētikai, kuras saturu veidotu vienīgi esošās tikumības vienmēr nepilnīgais, 

daudzveidīgais apraksts, kaut arī tāds pastāv un tā izziľai ir vērtība, lai iepazītu sevi, laikmetu, 

apkaimi. Tēmējuma augstuma izvēles ir daţādas:  viena raksturīga Platona idejas tālumam, 

cita- Aristoteļa tikumības mērenībai vai  Imanuela Kanta praktiskā prāta universālismam, kuru 

pavada trīs aksiomātiski principi - brīvības, Dieva un nemirstības princips. Morāles augstumi 

nav sasniedzami pilnīgi, taču bez tiem izpaliek mērķa un virziena horizonts, uz kuru tiekties 

dzīves perspektīvā. Bez augstāka tēmējuma cilvēka mērķu sfēra ir pakļauta ikdienišķām, 

vieglāk vai grūtāk sasniedzamām vēlmēm, kas uzlabo ārēju labklājību, bet neaicina patības 

pārmaiľām un saskaľai ar citiem. Piepūle nebūtu vajadzīga, dzīvojot dabisku vēlmju dzīvi, 

kad atliek tikai sekot savu dziľu, tieksmju, iegribu aicinājumam, uz ko norādījis marķīzs de 

Sāds savā Buduāra filozofijā, nosaukdams morāli par pretdabisku aizspriedumu:„Patiešām, 

mēs esam pārliecināti, ka, tā kā (ja) ir tādas lietas kā noziegumi, tos īstenībā veido 

nepakļaušanās tendencēm, uz ko mūs iedvesmojusi daba. [..] Tā rezultātā pilsonis, instinktīvi 

dzīdamies pakaļ baudkāres objektiem, var ar šiem objektiem nodoties jebkurām viľam 

uztieptām kaislībām, bet viľu nevajag nekad un nekam kavēt; jo cilvēka kaislības ir daudz 

vajadzīgākas par labu visam brīvības mērogam.”
66

. Nav jāaizmirst, ka sadisms nerēķinās ar 

otra sāpēm, ko izraisa vienpusīga baudkāres apmierināšana. 
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 Kopesība jeb saesmes drošība  atkarīga no tēmējuma ietekmes, ko morāles valodā var 

saukt par transcendenci - saprātīgu dzīvi, ar otru saistītu mērķu sfēru. Universālu cieľu un 

pienākuma likuma laimi cilvēks, tēmējot ikdienišķu savtīgi patērniecisku vēlmju virzienā, 

diez vai sasniegs. Tāpēc morāle kalpo par iedvesmu citiem, grūtāk, tomēr sasniedzamiem 

mērķiem, kas iekļauj darbības laukā citu citādās saprātīgās vēlmes, kas nodrošina labklājību 

un saesību. Morāliskie mērķi metaforiski un tiešā nozīmē paplašina patību, Raiľa vārdiem, 

sirdi, veicinot ieguvumu no kopsakara ar citiem un to labklājības. Morāla atteikšanās un citu 

atbalsts optimizē cilvēka sūtību un sniedz ieguldījumu sabiedrības potenciālai attīstībai. Par 

morālo mērķu nozīmību lai minam Kanta apbrīnu Praktiskā prāta kritikas noslēgumā: „Divas 

lietas pilda dvēseli ar vienmēr jaunu un pieaugošu apbrīnu un godbijību, jo bieţāk un 

ilgstošāk domas pie tām kavējas: zvaigţľotā debess pār mani un morālais likums manī..”
67

. 

Morālie augstumi daļēji aizsniedzami vien tiem, kuri uz to mērķē. Tie neveidojas gluţi 

dabiski un automātiski. Iespējams, nedaudz augstprātīgi, bet Epikūrs nošķīris sava Dārza 

intelektuālo publiku no citādi dzīvojošiem, - tiem, kuri nezina, kā dzīvot laimīgi, jo nespēj 

nodoties auglīgām pārdomām par to, kā labāk dzīvot. Viľi dzīvo bailēs, ciešanās, satraukumā 

un pastāvīgā nemierā, kas liedz ataraksiju - svētlaimīgu dvēseles stāvokli, kurā nekas 

nesatrauc un nenomāc dzīves baudu. Iekšējs noskaľojums un attieksme kopjama apzinātā un 

filozofiskā refleksijā, kuru atvieglo un uz ko virza ētika. 

Problematizācijas funkcija. Problematizācijas jēdziens lietots M. Fuko ētikā, ar to 

apzīmējot jaunu jautājumu uzdošanu, jaunu aspektu, ielogu piedāvājumu, kas maina 

redzējumu un ienes novitāti. Ētika uzlūkojama par ikdienišķās paradumu dzīves un attiecību 

problematizācijas veidu: tā piedāvā atšķirīgu skatījumu praktiski darītajam, jo jautā par 

plašāku kopsakaru un nozīmību, kas nav izsakāms parastu savlabuma vēlmju pieredzē un 

diskursā.  

Problematizācijas jēdzienu lieto arī Jirgens Hābermāss. Darbā Publiskās sfēras 

strukturālā transformācija viľš analizē salonu kultūras vēsturiskās pārvērtības 18. gadsimtā 

līdz ar burţuāzijas ienākšanu, kad jautājumiem tika pakļauts līdz tam pašsaprotamais un 

vispārpieľemtais skatījums uz lietām.
68

 Hābermāss norāda, kā baznīcas un valsts viedokļu 

monopolu pārveido publiskās sarunas un diskusijas. Racionālās kapitālisma kultūras 

pieprasījums pēc plašākas informācijas virza dinamiski attīstīties publiskai sfērai (privāto 

personu iesaiste racionālā komunikācijā, informācijas raţošanā), tā atmetot šauro viedokļu 

autoritāti vispārpieľemtās pareizības problematizējumā. Vispārpieľemtais no pašsaprotamas 

pierastības kļūst par diskusijas objektu, mainās nozīmes, top jauni viedokļi un nozīmes.  

Līdzīgi problematizēta ikdienas pašsaprotamā rīcība, kad morāli pierastais diskusijā 

tiek pakļauts jautājumam un raisa domāšanu. Komunikācijas situācija un diskusija piedāvā 

atvērtību jaunam vērtējumam, citādām nozīmēm. Kad dāvanu ľemšana slimnīcās vai valsts 
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iestādēs šķiet pašsaprotama paraduma darbība, nediskutējot jeb nepakļaujot jautājumam, to 

nav iespējams ierobeţot vai izskaust, kamēr nav notikusi sabiedrības diskusija par tās 

ieguvumiem un zaudējumiem. Cits skatījums, kas gūts, pakļaujot dāvanas un aploksnes 

morālam jautājumam par godīgumu un taisnīgumu, līdz ar jaunu jēgas aspektu virza 

praktiskam risinājumam –atzīšanu par amorālu un prettiesisku darbību, gan, jāpiebilst, kopā ar 

mediķu algu paaugstināšanasprasību.   

Kritiskā funkcija. Ētika ieradina kritiski vērtēt komunikācijas praksi, pakļaujot 

apšaubījumam pierasto. Tādējādi problematizācija un kritiskums pastāv savstarpējā saistībā 

un atšķiras vienīgi niansēs: kritiskums vairāk par problematizāciju vērsts uz esošā stāvokļa 

nepieľemšanu un pārveidi. Mediji mūsdienās kļūst par kritikas veicinātājiem attieksmē pret 

varu, mākslu, ikdienas attiecībām, palielinot morāles dinamiku. Filozofija allaţ šo funkciju 

veikusi kopā ar morāles pārskatījumu ētikā. Jauns jābūtības stāsts un argumentācija kalpo par 

mēru, ar kuru vērtēt vispārpieľemto - paradumus, kanonus, kas ietverti pašā ētikas jēdzienā. 

Kritiskums ir neizbēgams, jo mērs un mērogs veidots opozīcijā esošajam, kas pirms tam 

iepazīts atbildīgā vērojumā un vērtējumā. Pārvērsts citas vēlamības diskursā, tas kontrastē ar 

esošo un liek to uztvert kā nesaprātīgu, tāpēc maināmu.   

Saskaņojuma funkcija. Morālā regulācija koordinē rīcību, ievirzīdama relatīvi 

noteiktam un vienotam vērtējuma mēram, lai padarītu rīcību sociāli vienprātīgāku un 

cilvēcīgāku. Tas nekas, ja mūsdienās vienotais mērs kļuvis relatīvs un plurāls. Tieši 

profesionālie kodeksi norāda, ka saskaľošana var notikt atsevišķās profesionālās grupās un 

subkultūrās, kurās valda apmēram viena un tā pati vērtību un normu valoda, lai arī savstarpēji 

atšķiras. Sava ētika ir biomedicīnā, sportā, valsts pārvaldē, sava medijiem utt. Pastāvot 

morālai uzraudzībai un kontrolei, pamazām attiecības kļūst saskaľotākas. Mūsdienās grūti 

runāt par vienotu, universālu, stingri saskaľotas pārliecības sabiedrību, tomēr grupu, 

organizāciju ētika veicina saprašanos  un toleranci, lai sadzīvotu, atzīstot citādību un morālu 

kārtību vienlaicīgi.   

Pašpilnveides funkcija. Kopsakara domāšanas jēdziens morālei piemērots tāpēc, ka 

palīdz saskatīt saikni starp sevi un citiem, kopienu, sabiedrību, starp tagadni un nākotni. Bez 

kopsakara domāšanas nav iespējama demokrātija, kuru Dţons Djuī (John Dewey;1859-1952) 

nodēvējis par „kopienas dzīvi” (community life).
69

 Pateicoties kopsakara domāšanai, 

iespējama atbildība, kura - pēc definīcijas -iesaista ikkatru nākotnes seku domāšanā, lai 

sasistītu savu interešu diktētu rīcību ar citu attīstības vēlmēm. Lai kopsakars tiktu ievērots 

izvēlē un lemšanā, nepieciešama emocionāla un intelektuāla pašpilnveide, uz kuru tieši vai 

netieši aicina ētika. Pastāv grūtības atteikties no vēlamā sev, taču morāles izslēgšana noved 

pie citu ciešanām un zaudējumiem. Tautas pasakās arhetipiski izspēlēta shēma- divu tēva dēlu 

alkatībai vai zelta zivtiľai izteikto vēlmju savtīgumam pretstatīta sakāpināta savu vēlmju 
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atvirzīšana par labu citiem, tiem, kas mazāk aizsargāti un kuriem nepieciešama plīdzība. 

Pasakās vairāk atalgojuma gūst tie, kam mazāk savtīguma, un minētā kopsakara domāšanas 

shēma nedarbojas tikai pasakās vien, ja par saľemto labumu atzīst cieľu un atzīšanu 

Regulatīvā funkcija raksturo rīcības saskaľošanu par labu saesībai ar citiem. Morālā 

regulācija veicina sadarbību un uzvedības paredzamību 

 

Morālās attīstības teorija 

Mūsdienās par vienu no plašāk lietotajām morālās attīstības shēmām atzīstama 

amerikāľu psihologa Lorensa Kolberga (Kohlberg, 1927-1987) teorija. Iespējams, sava loma 

minētās teorijas popularizācijā pieder Jirgenam Hābermāsam, sava - praktiķiem 

uzľēmējdarbībā, sava - feministiskai opozīcijai viľa skolnieces Kerolas Gilligenas (Gilligan) 

grāmatā „Atšķirīgā balsī”( In a Differnt Voice,1982). .  

Lorenss Kolbergs ir franču psihologa, bērna intelektuālās attīstības teorētiķa Ţana 

Piaţē (Jean Piaget; 1896-1980) sekotājs, kurš morālo attīstību strukturē trīs līmeľos, katrā 

tiem nošķirot divas pakāpes, kas kopumā veido sešas morālās attīstības pakāpes.   

Pirmā un otrā morālās attīstības pakāpe apvienota pirmskonvencionālā apziľā, otrā un 

trešā -  konvencionālā, un pēdējās divas iedalītas virskonvencionālā līmenī. 

Kolberga morālās apziľas attīstības shēma: 

1. līmenis. Pirmskonvencionālā morāle 

1. Paklausība bailēs no soda  

2. Individuālo labumu un to apmaiľas stadija 

2. līmenis. Konvencionālā morāle  

3. Starppersonālas pielāgošanās stadija 

4. Morālās apziľas paradumi sociālā sistēmā  

3. līmenis. Virskonvencionālā morāle 

5. Individuāla racionāla lemšana tiesību, sociālā līguma un sociālā derīguma 

vārdā 

6. Universālas ētikas apziľa 

No primitīvas dresūras, kas soda dēļ ieaudzina bailes no normas pārkāpuma, morāle 

attīstās līdz augstākai stadijai, par kuras praktisku iespējamību  Kolbergs atzīst piekto - 

individuālas racionālas lemšanas stadiju, kas sasniegta, apgūstot taisnīguma normas un 

sabiedriskā līguma diktētus likumus.  

Pirmskonvencionālā morāle sākas ar soda bailēm vai labuma solījumiem. Abos 

gadījumos rīcību nevada iekšēja morāla motivācija, bet kāds ārējs stimuls, kas ierobeţo 

tūlītējas vēlmes, iebaidot ar sodu vai solot labumu, ja notiks atteikšanās no kādas rīcības, kas 
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atzīstama par nesaprātīgu vai kaitīgu. Tā ir zemākā attīstības pakāpe, kur rezultāts iegūts citu, 

fiziskas drošības vai materiālu vajadzību, ne morālu apsvērumu dēļ. 

Cirkā dresūrā izmanto pātagu un burkānu/cukurgraudu, lai dzīvnieku vadītu dresētāja 

iecerēm atbilstošā virzienā. Bailes ir bijušas ietekmīgs rīcības regulētājs visos laikmetos. Arī 

kristietības ētika baida ar Dieva dusmām, vienlaikus solot mūţīgu laimi un dzīvošanu skaistā 

pēcnāves valstībā, mūţīgā saskaľā un paradīzē tiem, kas atbilst kristietības tikumiem. Atliek 

tikai noticēt skaistajai mūţīgā sapľu piepildījuma ainai, ko nodrošina reliģija, un bailēs no 

soda, kas to neļautu piepildīt, atteikties no grēka. Bailes attur no morāles normas pārkāpuma, 

līdzīgi kā individuāli solīts un cerēts labums virza pretim tikumīgai izvēlei. 

Konvencionālā morāle raksturo pielāgošanos sabiedrībā atzītām normām un 

paradumiem, kas ne vienmēr ir saprātīgi un morāli. Paradumu morāle apgūta neapzināti, 

pielāgojoties mazas grupas vai sabiedrībā pieľemtiem rīcības standartiem. Cilvēks nedomājot 

pakļaujas vispārpieľemtiem kanoniem kopienā vai sabiedrībā un automātiski vadās pēc tiem 

rīcības izvēlē. Tuvākās apkaimes, piemēram, ģimenes, klases vai draugu dzīves stils nemanot 

pārtop par atdarināmu domāšanu un rīcību. Paradumi nostiprināti kultūras rituālos, pārtapuši 

standartos tā, lai cilvēki iekļautos vispārpieľemtajā kārtībā, zinātu, ko var sagaidīt no tās, un 

piesargātos. Problemātisks ir tradīciju maiľas stāvoklis, kad viena paradigma tiek nomainīta 

ar citu. Stabilai tradicionālai vērtību sistēmai brūkot, nākas pāriet uz individuālu izvēli un 

paļauties pašam uz sava lēmuma taisnīgumu,kas ne katram pa spēkam  

Individuāla, patstāvīga, racionāla, apzināta lemšana Kolberga shēmā saistāma ar 

piekto morālās attīstības pakāpi, ko neskar ne savtīgums, ne paradumi, bet cilvēka brīvprātīga 

izvēle patstāvīgi pildīt likumus, normas, solījumus. Kanta ētikā tai atbilst pienākuma 

imperatīva pildīšana.  

Piektā stadija norāda uz morālu briedumu - tādu attīstības līmeni, kad cilvēks pats lemj 

taisnīgi, atbilstīgi līgumattiecību normām, ne ārēju stimulu, ne paradumu virzīts. Visbeidzot 

pēdējā, sestā, attīstības pakāpe pieļauj universālas jūtas un vērtības, kas vada visbieţāk svēto 

dzīvesstāstu un varoľu rīcību, kaut gan no pēdējiem netiek prasīti nevainojami tikumi. 

Varonis drīkst nogalināt, lai aizstāvētu citus, kopienu, tautu, un tas neatbilst universālai 

mīlestībai uz tuvāko.  

Kolberga sistēmu kritizē 20. gadsimta feministe, Kolberga skolniece Kerola Giligena 

darbā Citādā balsī (1982), norādot, ka individuāla racionāla lemšana, ko viľas skolotājs atzīst 

par reāli augstāko attīstības pakāpi, raksturīga vīriešu dzimtei, ne sievietēm, kuras vada rūpes 

un atbildība. Racionālo universālismu nepieľem arī etniskās ētikas pētnieki.
70

 Viľi pamato, ka 

afroamerikāľu bērni par augstāko atzīst kopienas tikumus, kas apgūti un īstenoti 

konvencionālos paradumos, nevis individuālu racionālu izvēli. Taču Kolberga sistēma 

izmantota mūsdienu uzľēmējdarbībā, kurā nevis sankcijas, bet individuāla radoša izvēle 
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saistīta ar jauno ekonomisko domāšanu kā darba raţīguma nosacījumu. Individuāli panākumi 

nosaka korporācijas sekmes vairāk nekā vienots plāns visiem.  

. 

Morālās dilemmas 

Saskaľa (harmonija) ir izvirzīta kā ideāls, iespējams, tāpēc, ka saderība, solidāra rīcība 

ir samērā grūti iegūstama, reta parādība. Daudz vairāk izplatīti konflikti, kas attālina vai 

izslēdz vienprātību un apgrūtina saesību. Konflikti rodas, kad saduras pretēji uzskati, principi, 

vērtības, normas un vēlmes. Par konfliktu teorijas izveidotāju atzīst vācu sociologu Georgu 

Zimmelu (Georg Simmel; 1855-1936). Daţādu principu sadursmes rada sareţģītu izvēles 

situāciju, ko parasti sauc par morālo dilemmu.  

Morālās dilemmas raksturo morāles divnozīmi un izsaka verbāli pelēkās starpzonas 

starp galēji skaidrām polaritātēm. Dilemmiskumu piešķir ne tikai loģiskas pretrunas, bet arī 

situatīvas nianses. Tam, kā skaidrot sareţgītu, neviennozīmīgu situāciju, uzmanību pievērsusi 

Simona de Bovuāra, piedāvādama ambigvitātes jeb divnozīmes (divdomības) ētikas 

apzīmējumu. Morālās dilemmas un to risinājumi norāda uz cilvēka nespēju pilnīgi paredzēt 

rīcības rezultātu sakarā ar to, ka rīcībā iesaistīti citi, kuru reakcija ne vienmēr paredzama. 

Tāpēc blakus universālisma pārliecībai, kas raksturīga Kantam, 20. gadsimta vidū Simona de 

Bovuāra un Ţans Pols Sartrs to aizstāj ar divnozīmes ētiku un atzīst morālo vērtējumu 

nenoteiktību. Ar divnozīmi saprasts dekartiskās noteiktības un skaidrības trūkums, šaubas par 

viennozīmību un izvēles kategorisku universālu pareizību. Nereti kā vienā, tā otrā pusē ir tik 

līdzvērtīgi priekšstatījumi, ka izvēle ir sareţģīta, jo zaudējumi un sekas abiem vai vairākiem 

lēmumiem var būt līdzvērtīgi, turklāt grūti paredzami, jo tajos iekļauta nejaušība. Ţaks Deridā 

(Jacques Derrida; 1930-2004) minētās nenoteiktības dēvē par aporijām, senu antīkās 

filozofijas un viduslaiku sholastikas jēdzienu, kas izsaka Zenona aporijām Buridana ēzeļa 

dilemmai līdzīgu problēmas neatrisināmību.  

Parasti dilemmas izsaka morālo spriedumu nenoteiktību, kad kāda mērķa vārdā nav 

iespējams nepārkāpt kādu citu morālu principu. Viena no parastākām dilemmmām saistās ar 

patiesības teikšanu vai meliem, par ko jau rakstīts iepriekš. Tā ir Kanta dilemma. 

Kategoriskais imperatīvs pretendē uz universālu risinājumu. Taču kā ar meliem? Vai vienmēr 

patiesības teikšana ir morāla un tikums un meli atzīstami par  netikuma pazīmi? Kā ar sekām 

dogmātiskai un vienvirziena patiesības teikšanai, ja no vajātāja paslēpts upuris? Kā ar 

patiesības teikšanu draugam/draudzenei par mīļotā neuzticību? Ja patiesība pateikta, var 

ievainot draugu, kurš mīl. Un ja nu mans fakts par neuzticību ir nejaušs pārpratums? Ja es 

neteikšu vai slēpšu, - vai tas būs godīgi? Vai ţurnālistam jāsaka visa patiesība par cilvēku 

publiski, piemēram, par politiķa privātiem nepatīkamiem paradumiem? Vai patiesības 

neteikšana vienmēr ir netikums? Morālas dilemmas ir racionāli un loģiski grūti pierādāmas. 

http://www.google.lv/search?q=%C5%BDaks+Derid%C4%81&hl=lv&biw=1104&bih=828&prmd=ivns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Jacques+Derrida&sa=X&ei=-YX1TYPxFsTSsgbxypiiBg&ved=0CFoQ_wEwCg
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Profesionālie kodeksi daţkārt atvieglo dilemmu situācijas, norādot normatīvi vēlamo 

priekšroku. Dilemmām vienmēr ir komunikatīvs raksturs - attieksme pret sevi un morāles 

universālo principu vai situatīva otra glābšana, vai - kaut nepatīkams - izskaidrojums. Morālās 

dilemmas rodas no seku paredzējuma situatīvām grūtībām, īpaši ātra risinājuma gadījumos, ja 

sekas vienlīdz var nodarīt kādu kaitējumu. Glābt cilvēka dzīvību vai saglabāt sevi, nodot citu, 

kad ne jau patiesības motīvs reāli vadīs rīcību, bet bailes no paša bojāejas. Publicēdama kādu 

tikai man zināmu privātu notikumu par politiķi, kuram pilsoľi uzticas, vai es darīšu labu vai 

ļaunu? Nodarīdama ļaunumu privāti, vai es glābšu sabiedrību no vilšanās? Situatīvas nianses 

ir svarīgas, lai izlemtu, taču daţkārt upurējams neliels guvums sev par labu lielam citu 

ieguvumam.  

Teikt vai neteikt patiesību problemātiskā situtuācijā? Uz to Kants norādījis, ka meli 

nevar noderēt par vispārēju principu, taču situācijā tie reizēm labāki par principa saglabāšanu, 

ja kāds jāglābj. Patiesības teikšana ne vienmēr, bet vairākumā gadījumu nenodara ļaunumu, 

kamēr ir situācijas, kurās patiesības sekas ir bīstamas, piemēram, panikas izraisīšana, kad var 

iet bojā citi. Viena no ne-vienkārši atrisināmām dilemmām saistās ar eitanāziju- atvieglot 

ciešanas un lemt sevi vai tuvinieku nāvei vai paildzināt ciešanas un paildzināt dzīvību, ļaujot 

ciest, lai mirtu dabīgā nāvē. Divas vienlīdz nozīmīgas lietas nav savienojamas, taču 

izšķiršanās ir nepieciešama. Eitanāzijas gadījumā to atrisina ar paliatīvās aprūpes starpniecību.  

Nesavienojamību raksturo tautas sakāmvārdi. Nevar vienlaikus darīt abas lietas 

vienlaicīgi. Sakāmvārds par dzīvo kazu un paēdušo vilku var būt smags kompromiss, bet 

praktiski vairāk neiespējams nekā iespējams.  

 

Morālā identitāte 

 Identitāte ir dinamisks īpašību kopums, kas ļauj nošķirt vienu parādību no citas. 

Morālā identitāte raksturo patības, grupas, organizācijas vai kopienas īpašību kopumu un to 

kvalitāti, kas iegūta sociālo nozīmju apguvē un identificējoties ar tām. Sociālās izziľas teorija 

(Albert Bandura; 1925) skaidro identifikācijas mehānismu un problēmas, norādot, ka blakus 

neapzināti atdarināmām darbībām un kopā ar tām tiek apgūtas sociālās, tai skaitā ētiskās 

nozīmes. Ieguvums ir patības pieredzes paplašinājums, iesaistot pārdomās par sevi un pasauli 

- intelektuāli, emocionāli, iztēlē. Sociālo nozīmju apguvē veidojas morālā identitāte, ko 

ikdienā izsaka vērtējuma formulas- labs, ļauns, precīzs, uzticams utt. cilvēks vai organizācija.  
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2. nodaļa. Komunikācijas filozofija un ētika 

 

1. Komunikācijas un komunikācijas ētikas jēdziens 

2 .Ieskats komunikācijas filozofijas un ētikas vēsturē  

2.1.Antīkā pieredze 

2.2. Imanuela Kanta komunikatīvais antagonisms 

2.3. Hēgeļa komunikatīvā fenomenoloģija  

2.4.  Eksistenciālā komunikācija: Kirkegors, Sartrs, Bubers 

2.5. Emanuela Levina atbildības ētika  

2.6. Analītiskā komunikācija 

2.7. Jirgena Hābermāsa diskursa ētika 

2.8. Postmodernā komunikācija. Nansī saesības filozofija  

2.9. Tomasa Lukmana morālā komunikācija 

3. Komunikācijas veidi un to ētika  

3.1. Starppersonālā un organizāciju komunikācija 

3..2.  Sensorā, vizuālā, verbālā komunikācija 

3.3. Starpdisciplinārā komunikācija 

4. Komunikācijas ētikas vērtības.  

4.1. Komunikācijas notikums 

4.2.  Komunikatīvā distance 

3.6. Komunikācijas ētikas mērķi un līdzekļi 

3.7. Noslēgums par perspektīvu. Kas tālāk?  

 

„Filozofu dzīves nav piemērota viela leģendām. Tas, ko tās aiz sevis atstāj, drīzāk ir 

jaunu un bieţi nenoteiktu domu jūklis, kas izteikts īpašā valodā, ar kuru turpina cīnīties 

nākamās paaudzes. (Jirgen Habermass. Between Naturalism and Religion. Cambridge, 

Malden. Polity press, 2010, p.12)  

   

„Tomēr filozofija nav vienkārši ezotērisks ekspertu kultūras komponents. Tā uztur 

intīmas attiecības ar pasaules veselumu (totality) un ar saprātīgu ikdienišķo apziľu, pat ja tā 

nepārtraukti un graujoši sašūpo ikdienas prakšu noteiktību. Salīdzinājumā ar tām zināšanu 

sistēmām, kas diferencētas atbilstīgi īpašām validitātes dimensijām, filozofiskā domāšana 

pārstāv dzīves pasaules intereses visā to  funkciju un struktūru veselumā (totality), ko sasaista 

un sakombinē kopā komunikatīvā darbībā. Jāpiebilst, ka tā uztur attieksmi pret totalitāti ar 
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refleksivitātes līdzekļiem, kuri nav ielikti intuitīvi klātesošos dzīves pasaules pamatos.”
1
 

(Jirgens Hābermāss)  

1. Komunikācija un komunikācijas ētikas jēdziens  

  

 Ir jāpiekrīt Hēgelim, ka vērtība, ko cilvēks pats sev piešķir, var būt iluzora, un ideja 

par sevi var būt maldīga vai neprātīga, ja tā pastāv tikai viľa paša apziľā vien.
2
 Lai ideja 

izrādītos patiesa, tai jāatklāj sevi objektīvi - nevis kā kaut ko, kas tādā veidā eksistē tikai sev, 

bet arī citiem. Apziľas objekta atzīšana par patiesu vai iluzoru iespējama sasaistē ar citiem. 

Cilvēka patība un tās morālā identitāte tiek apliecināta daudzveidīgos sadarbības, saskares 

tīklos, ko sauc par komunikāciju. Pat izraidīts, cilvēks paliek kopsakarā ar citiem, vien grūti 

iedomāties kādu, kurš izraidīšanu gaidītu un uzlūkotu par laimīgas dzīves nosacījumu.   

 „Literatūra ir komunikācija”
3
, apgalvo Ţorţs Bataijs (Bataille). Par mākslu kā cilvēku 

mijdarbības, nevis „autonomas un privātas simboliskās telpas” apliecinājumu raksta mūsdienu 

franču domātājs Nikolā Burjo (Nicolas  Bourrriaud; 1965)
4
. Līdzīgi var domāt par jebkuru 

cilvēku darbības veidu, jo komunikācija patiešām ir klāt visur, arī ekonomikā, politikā un 

morālē. Nemaz nerunājot par jaunajiem un sociālajiem informācijas tīkliem vai savstarpējām 

attiecībām, jākonstatē, ka sadarbība ikdienā ir tik pašsaprotami klātesoša, ka savā parastumā 

ilgstoši palikusi teorētiski un refleksīvi neapzināta un neievērota. Tam, kas ir ikdienišķs, 

parasti vismazāk pievērš uzmanību vai nepamana pašsaprotamības un parastuma dēļ. 

Paradoksāli, ka tieši parastuma apzināšana arvien izrādījusies pārsteidzošu un neparasti 

auglīgu atklājumu lauks. Sociālajā dzīvē nav mazums neapzinātā, intuitīvā, kas pastāv, 

darbojas, mijdarbojas  un iedarbojas, taču jēdzieniski vai refleksīvi nav apgūts vai nav 

izstāstīts, tāpēc paliek nepamanīts. Līdzīgi Freida zemapziľai tas pastāv un ietekmē vai pat 

vada daudzas sociālās norises un situācijas.  

 Komunikācijas apzināšanos mūsdienās pieprasa un veicina jaunās tehnoloģijas, īpaši 

sociālie mediji jeb tīkli, kuru nākotne vēl grūti paredzama, bet kuru ienākšana izraisa ne tikai 

aizrautīgu lietojumu, bet arī izziľas nepieciešamību. Jāatzīst, ka jaunais komunikācijas 

tehnoloģiju tīkls attīstās daudz ātrāk par tā ietekmju un seku izvērtējumu. 

 Taču ne tik viennozīmīgi pašsaprotama kā komunikācijas klātbūtnes konstatācija ir 

pati komunikācijas izpratne. Latīľu cilmes vārds commūnicatio, onis etimoloģiski izsaka gan 

vēsti, ziľu, gan sarunu, interešu kopību un citas ar kopību saistītas darbības. Tas norāda uz 

savstarpējību- mijdarbību, attieksmi, attiecībām, ko izraisa vēstījuma nodošana vai saruna. 

Latīľu valodas vārds norāda arī uz interešu kopību, vienotību un pilda retoriskas figūras 

funkciju, uzrunājot klausītājus un aicinot iesaistīties kopīgā sarunā. Vienalga, vai tā ir divu 
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cilvēku saruna vai lielas cilts/nācijas rituāla darbība kādas dievības vai varonības 

daudzināšanā, norit zīmes un nozīmes radīšana, izplatīšana, radiēšana.  

Komunikāciju var uzskatīt par faktu, tēlu, jūtu, vēlmju, darbības un tās semiotisko 

produktu - zīmju un nozīmju apmaiľu. 

 Mūsdienās ar komunikāciju izsaka ne tikai pašsaprotamo starppersonālo mijdarbību, 

kam latviešu valodā varētu atbilst saskares vai saskarsmes jēdziens, bet arī organizāciju un 

grupu saziľu, kā arī plašsaziľas jeb massaziľas lauku, kurā pārraidāmo vēsti pastarpina 

mediji, reklāmas vai sabiedrisko attiecību (turpmāk - SA) raţotāji. Tā vai citādi komunikācijas 

fenomenam atbilst viss, ko izsaka priedēklis sa- (latīľu - co), kas norāda uz privātā, vienpatīgā 

iziešanu ārpus sevis plašākā vai šaurākā publiskā telpā, lai pārvērstos publiskumā. 

Komunikācijas teorija pēta šo savstarpējības - sadarbības un pretdarbības - dzīvo, dinamisko 

tīklu, kurā top sociālais - idejas, identitātes, attiecības.  

Komunikācija ir dinamiskas mijdarbības apzīmējums attiecībā uz daţādu datu un 

nozīmju pārraidi. Saziľas un saskares darbībā veidojas sareţģīti sadarbības un pretdarbības 

tīkli, kuros kaut kas tiek upurēts, pievienots, dalīts vai no jauna radīts. Tā saistāma ar 

informatīvas vēsts - zīmes un nozīmes - pārraidi citiem kopā ar tās izraisīto ietekmi jeb efektu. 

Tā raksturojama kā dinamisks, savstarpēji sasaistošs (pat, ja nav vienprātības, komunikācijas 

akts sasaista vienotā, vairāk vai mazāk noturīgā tīklā indivīdus, grupas, valstis) process, kurā 

verbāli vai neverbāli pārraidīta zīme, kurai piemīt tā vai cita nozīme, lai ierosinātu vai 

papildinātu zināšanas, izraisītu darbību, emocijas, refleksiju un citas cilvēkam raksturīgas 

aktivitātes.  

 . „Daţreiz es prātoju, vai tiešām tas, ko redzu es, ir tas pats, ko redz pārējie,” domā 

romāna „Krēsla” varone Bello.
5
  Šaubu pārbaude iespējama vien tad, kad paša redzējums 

pārvērsts vēstī, kura sniegta un atvērta cita saprašanai un vērtējumam. Pašsaprotami, ka 

komunikatīvi iespējams ne tikai uzturēt saskaľu un vienotību, bet arī iepazīt un saglabāt 

konfliktu pieredzi, pieľemt vai noraidīt atšķirīgus redzējumus, papildinot savus iespaidus un 

topot par noteiktu identitāti. Ne tikai attiecībā uz kādu viľpus cilvēka pastāvošu parādību un 

norisi, bet arī uz sevi pašu.  

Sareţģījumi var rasties komunikācijas spēju nepietiekamības dēļ: „Patiesībā es varbūt 

diez ko labi nesaprotos ar cilvēkiem vispār....”
6
 Tāpēc tik nozīmīga ir komunikācijas ētika, lai 

pēc iespējas produktīvāk noritētu priekšstatu, ideju, tēlu, vēlmju, stāstu vai darbību apmaiľa. 

Produktīvāk nozīmē labāk, auglīgāk, pilnvērtīgāk, rezultatīvāk.   

 Komunikāciju daţkārt raksturo informācijas apmaiľas jēdziens, taču tā nebūtu izziľas 

vērta, ja paliktu tikai neitrālas ziľu/vēsts apmaiľas līmenī. Vienlaikus ar informācijas apmaiľu 

notiek zīmē iekodētās nozīmes translācija. Kā zināms, jebkam, kas pastāv un notiek 

komunikatīvi, pievienota sociāla nozīme. Komunikācijas iesaisti izziľas un darbības laukā 
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pavada psiholoģiskas, filozofiskas, estētiskas, ētiskas nozīmes, kuras pārsvarā maz apzinātas, 

bet, kā teiktu Pols Graiss, (Paul Grice) intuitīvi iesaistās attiecībās
7
 (Graiss to attiecina uz 

vērtībām). 

 Komunikācija ir ietekmju tīkla aušana un vienlaikus izziľas līdzeklis, lai šo tīklu 

apzinātu un saprastu. To, kā jebkuru parādību, var aplūkot opozīcijas, hierahiskā vai 

ambivalentā skatījumā. Nepiekrītot Hēgelim, ka ir tikai divu veidu - kunga (saimnieka, 

meistara, vadītāja) un pakļautā (verga, kalpa) attiecības, tomēr jāpiekrīt, ka cilvēki ir 

savstarpēji atkarīgi cits no cita gan praktiski, gan arī apliecinot esošās īstenības saites 

komunikatīvi, kas bieţi nav šķetināmas ne opozīcijā, ne hierarhiskā sakārtojumā, bet div- vai 

daudznozīmīgi - tīklveidā. Atzīšanas un tai sekojošu pavadparādību sakarā jārunā gan par 

opozīciju, hierarhiju, gan dominanti, kas noved pie ambivalences un ambigvitātes, tīklā 

iekļaujot daţāda rakstura - arī pretrunīgas nozīmes un norises. Subjekta īpašības, 

raksturojumu noteiktību, identitāti - līdzību un atšķirības no citiem - apstiprina un padara par 

patiesību komunikācijā, kurā nostiprinās vieni, tiek apšaubīti un atmesti citi pieľēmumi un 

veidoti jauni priekšstati.  Interesanti, ka darbības vārds commūnico, -āvi, -ātum, -āre ir 

gan ar pārejošu, gan nepārejošu nozīmi. Pārejošais norāda uz darbību, kura norit starp kaut ko, 

kas vērsts uz līdzdalību, kopību, kaut kā dalīšanu, vēsts nodošanu jeb vēstīšanu, 

daudzināšanu, slavināšanu, goda došanu, pievienošanu, pienesumu, saikni, savienošanu. 

Nepārejošais darbības vārds izsaka saskarsmi, satiksmi, kopīgu lietu kārtošanu, sakaru 

dibināšanu, noľemšanos ar kaut ko utt. Katrā ziľā komunikācija nav vienatnības un 

vientulības izteiksme, bet saesības izpausme - sadarbība vai pretdarbība, kurā notiek 

informatīvas nozīmes pārnesums.  

Nav jāpiepūlas, lai konstatētu, ka sakarā ar mediju un tehnoloģiju attīstību tiešā 

starppersonālā komunikācija sarūk, taču citu viedokli iepazīt vai izteikt savu vēsti un saľemt 

atbalsi par to var līdzīgi dabiskai un tiešai saskarsmei. Tiešā starppersonālā komunikācija 

negrasās izzust pavisam, un nereti tīklu vai mediju informācija top par stappersonālās 

komunikācijas ierosinājumu un sākumu. Kaut arī tehnoloģiju pastarpinātā saesība nereti var 

izrādīties iluzors savstarpējas saiknes un tuvības veids, tā paplašina saskares lauku, vienlaikus 

iesaistot tā apzināšanā kvantitatīvi un kvalitatīvi. 

Komunikatīvā ētika. Komunikācijas process, lai tas noritētu cilvēcīgi un būtu 

rezultatīvs, vienmēr bijis pakļauts pārraudzībai. Vēsturiski veidojusies pieredze apgūta ētikā, 

kura 20. gadsimtā tā pārtop par komunikācijas teoriju sastāvdaļu. Morālās jābūtības un 

īstenības komunikatīvais pārrakstījums, pirmkārt, ļauj atbrīvoties no ideālā/reālā duālisma, 

norādot uz normu un vērtību tapšanu dinamiskā un mainīgā sociālā telpā, kurā ideālais pārtop 

reālajā un reālais ierosina ideālo. Morālās vērtības un paradumi, kā jau norādīts, veidojas 

kultūrā, kura iespējama tikai kopienā un simboliskā paaudţu saskarē. Otrkārt, komunikatīvā 
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ētika atvieglo tikumiskās rīcības pamatojumu, meklējot to saesībā ar citiem, nevis individuālā 

dzīves stila izolētībā. Treškārt, komunikatīvā ētika ierosina un stimulē individuālo ētiku, kad 

tā atbalso atzīšanu vai neatzīšanu (par to plašāk skat.nodaļā par atzīšanas ētiku). Topošo 

saesības ētiku raksturo vēlme apgūt sadarbības un pretdarbības sareţģītību un dinamismu, lai 

to uzraudzītu un vadītu. Vienlaikus tā norāda uz komunikācijas ķēdi, kurā tradēta iepriekšējo 

paaudţu pieredze, kritiski izvērtējot un ļaujot tai mainoties turpināties. Ētika vispār iespējama 

komunikatīvi, pastāvot gribai un spējai (kas nav viens un tas pats) skatīt lietas otra, citu, 

kopienas, cilvēces utt. perspektīvā. 

Atšķirībā no komunikācijas teorijām, kas pēta, kā notiek zīmju un nozīmju apmaiľa, 

komunikācijas ētika pārrauga saskares procesa un sa-esības kvalitāti, virzot cilvēcīgam un 

auglīgam kopsakaram ar dabas un sociālo vidi. Tā raksturo, kādai jābūt labai un rezultatīvai 

sadarbībai, tādai, kas sniedz gandarījumu sev un citiem, veidojot sociālo identitāti. 

Komunikācijas ētika raksturojama kā morālās jābūtības un īstenības pētniecība komunikatīvās 

apziľas un darbības kopsakarā. Tā izsaka un veido vēlmju un vērtību saskaľošanas pieredzi.   

Paanalizēsim vienu parādību - attieksmi pret bērna dzimšanu. Var apgalvot, ka bērna dzemdēšanas jeb 

pasaulē laišanas izvēle demokrātiskā un liberālā sabiedrībā ir ikviena paša ziľā, tāpēc nav ko uzspiest šo dabisko 

iespēju un uzdevumu tām/tiem, kas to negrib. Bērna izvēle situatīvi, protams, ir brīvas individuālas lemšanas 

lieta, taču ētika aizstāv jebkuras, arī vēl nedzimušas dzīvības vērtību, īpaši pieaugušo sāpīgajās spēlēs ar un par 

potenciālo dzīvību tāpēc, ka bērns ir cilvēces turpinājuma pamatnosacījums, kas demogrāfiski un sociāli 

nepieciešams, lai atsevišķs indivīds, dzimta, nācija paliktu un tālāk attīstītos. Bērns atjauno cilvēku, cilvēci, 

attiecības, kopienu, tas ir jēgpilnu rūpju un cilvēciskas pieredzes - dabiskuma, maiguma ierosinātājs, nesavtības 

un daudzu citu izjūtu un vērtību neaizstājams avots, ne tikai sugas vai ekonomiskas un sociālās dzīves 

nosacījums. Bērns ir tikai komunikatīvi iespējama un vienlaikus komunikāciju uzturoša būtne. 

Komunikācijas ētikas mērķis - sasaistīt sabiedrības locekļus vienotā kvalitatīvākas sa-

esības tīklā, saliedēt, saskaľot, lai veidotu vidi, kurā dzīvības ienākšana, saglabājums un 

auglīga attīstība būtu iespējama pilnīgāk. 

 

2. Ieskats komunikācijas filozofijas un ētikas vēsturē 

 

Nepieskaitot sevi pie tehnoloģiskā determinisma pārstāvjiem, jākonstatē, ka 

pastiprināts pieprasījums pēc komunikācijas jēdziena un izziľas saistāms ar elektroniskās 

saziľas ienākšanu ikdienā. 21. gadsimtu, iespējams, sauks par komunikāciju gadsimtu gan 

jauno tehnoloģiju, gan arī komunikācijas teoriju un ētikas dēļ. Komunikācijas tehnoloģiju 

ietekme uz cilvēku attiecībām un domāšanu, dzīves veidu, liek pievērst uzmanību par 

pašsaprotamu atzītai un teorētiski maz apgūtai dinamiskai norisei un veidot tās ētiku - 

auglīgākas komunikācijas refleksiju. Vienlaikus ar refleksiju top jēdzieni, kategorijas, kurās 

iekļauta savstarpējības pieredze un tās produktivitātes izvērtējums. Mobilā telefona sakari, 



 

 64 

TV, internets, sociālo mediju tīkls un citas komunikatīvās iespējas, bez kurām saesība vairs 

nav domājama, papildina un pārveido dabisko starppersonālo vai grupu komunikāciju un rada 

pieprasījumu pēc jauno ietekmju un attiecību kategorizācijas un semiotizācijas, kas 

īstenojama filozofijā, komunikācijas teorijās, ētikā un citās nozarēs.  

Divas pieejas. Mūsdienās komunikācijas teorētisku pamatni saista galvenokārt ar 

antropoloģiju vai hermeneitiku. Antropoloģija pamazām atgrieţas atpakaļ filozofijā un 

sociālajās zinātnēs pēc aizraušanās ar konstruētību un dekonstrukciju postmodernās 

nejaušības ietvarā gan kā akadēmisks priekšmets augstskolās, gan kā izziľas perspektīva, 

kurai nepieciešams dabaszinātľu atbalsts. Kad sasniegta tehnoloģiju atvieglota, bet daţkārt arī 

apgrūtināta robeţa tieksmē pēc saskaľas, drošības un cita veida tuvības vēlmēm, iespējams, 

vairāk pieprasīta ir cilvēka antropoloģiskā izpēte, lai raksturotu komunikācijas sociālo iedabu. 

Mūsdienās cilvēka, dzīves un dzīvības dabiskie un universālie saesības nosacījumi par sevi 

atgādina hiperrealitāšu, virtualitātes un lingvistisko konstrukciju pārsātinātībā. Arī 20. 

gadsimta 70. gadu zaļo kustība stimulējusi antropoloģiskās pamatnes meklējumus. Zināma 

nozīme pieder Hansam Jonasam (Hans Jonas; 1905-1992) un citiem atbildīgas kopdzīves un 

ekoloģijas teorētiķiem. Par vienu no universālām antropoloģiskām morāles izpausmēm Hanss 

Jonass, piemēram, atzīst vecāku rūpes par bērniem. Kaut gan ir daudzi empīriski izľēmumi, 

vācu morālists rūpes un atbildību uzlūko par viľpus izvēles esošu dabisku prasību, dzīvības 

pastāvēšanas nepieciešamu nosacījumu, kuram ir nepārprotami komunikatīvs raksturs. Līdzīgi 

antropoloģiska ievirze, gan ne vairs zaļo kustības, bet cilvēku ekoloģijas ietvarā, rodama 

Alesdaira Makintaira (MacIntyre) darbā Atkarīgie racionālie dzīvnieki, kurā uzsvērta 

evolucionārā pieredze, kā izdzīvot, kopjot nevarīgu bērnu vai vecu cilvēku, kurš nespēj 

pastāvēt bez citu atbalsta un palīdzības.  

Komunikācijai ir evolucionārs pamats, ko pēta mūsdienu kognitīvās ētikas pārstāvji. 

Otra teorētiskā pamatne komunikācijai saistāma ar hermeneitisko domāšanu, kuras 

attīstībai nozīmīgu ieguldījumu devis Martins Heidegers (Martin Heidegger; 1889-1976), 

Hanss Georgs Gadamers (Hans Georg Gadamer; 1900-2002), Mihails Bahtins (Михаил 

Бахтин; 1895-1975), bet ētikas kopsakarā īpaši Jirgens Hābermāss (Jürgen Habermas; 

1929). 1976. gadā darbā Kas ir universāla pragmātika? Jirgens Hābermāss nošķīris divas 

izziľas formas - vērojumu un saprašanu. Pirmā saistīta ar tiešu objektu izziľu, otra - ar zīmju 

pastarpinātām attiecībām. Komunikatīvās darbības teorija kopš 20. gadsimta 80. gadiem, 

skaidrojot normatīvo jeb regulatīvo struktūru, līdzīgi antropoloģijai, meklē pamatojumu 

morāles universālismam, taču atšķirībā no antropoloģiskā skatījuma,  saista to ar dialogu, 

diskusiju, sarunu, saprašanu un izskaidrošanu. Tikai komunikācijā iespējams vienoties par 

kādu jēgpilnu kanonu, pieľemt to, padarīt par tradīciju, iedibinot  un uzturot sociālu kārtību. 
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Komunikatīvās darbības teorija un ētika ir jauna akadēmiska nozare ar ilgstošu 

iepriekšējo teorētisko un praktisko pieredzi mītos, tradicionālajā tautas kultūrā, filozofijā, 

literatūrā, lingvistikā. Sistēmisku nozares statusu, kā jau norādīts,  tā ieguvusi tikai 20. 

gadsimta 70.- 80. gados.  

Komunikācijas parādības apzinātas jau tradicionālajā tautas kultūrā un mītu tēlos. Tā 

grieķu mitoloģijā Hermejs simbolizē dievu vēstnesi un zīmju tulku. Mūsdienu hermeneitika, 

kā zināms, ir atvasināta no mitoloģiskās Hermeja figūras.  

Latviešu tautas dziesmās saderība un saskaľa atzīta par ilgotāko sadzīves mērķi, kas iegūstama, gudri- 

krietni un raţeni, dzīvojot un klausot padomam. Rituāli izlūgta saskaľa ar dieviem un līdzcilvēkiem. 

Komunikācijā iesaistīts Visums un daba, to apgūstot un tuvinot, lai dzīvotu labvēlīgā saskaľā ar lielo pasauli. Arī 

komunikācija ar  svešiniekiem- preciniekiem un citu tautību cilvēkiem plaši atveidota tautas kultūrā.  

Vissareţģītākās un pretrunīgākās attiecības tradicionāli izteiktas daudznozīmīgajā kunga jēdzienā, attiecinot to 

uz kristiešu Dievu, iekarotāju varu un kārtu atšķirībām..  

2.1.  Antīkā pieredze 

Runas māksla jeb retorika ir tā nozare, kurā ilgstoši Eiropas vēsturē koncentrēta un 

attīstīta verbālas komunikācijas pieredze. Lai arī retorikas aspekts ir samērā šaurs un 

ierobeţots, tas liek domāt par valodas līdzekļu lomu savstarpējā ietekmēšanā un 

pārliecināšanā 

Platona (429-347 p.m.ē.) filozofija ir izteikta komunikatīvi - dialoga formā, kas ilustrē 

galvenā sarunas dalībnieka Sokrata atziľu par patiesības dzemdēšanu un dzimšanu. Kā 

zināms, dzimšana ir komunikatīv snotikums, kurā ir neiespējama izolētība un vienpatība gan 

mātes un jaundzimušā saiknē, gan kopsakarā ar tiem, kas asistē pasaulē nākšanā. Arī 

Platona/Sokrata dialogi nonākuši līdz 21. gadsimta cilvēkam, pateicoties daudzu paaudţu 

vienprātībai par mantojuma at-dzimšanu- saglabāšanu un tālāk nodošanu. Sokrats Platona 

dialogos izsaka daudz atziľu par pārliecināšanas tehnoloģijām, to auglīgumu, efektu, 

taisnīgumu, nostādamies opozīcijā sofistiem un viľu retorikai, kuras mērķis nav tik daudz 

nonākt pie patiesības, kā pārliecināt par kādu vēlmi, vērtību, izvēli saskaľā ar cilvēku kā visu 

vērtību mēru (Protagors). Platonu/Sokratu var atzīt par komunikācijas ētikas pamatlicēju, jo 

viľu uzskatos gudrības tikumam un patiesības meklējumiem, nevis sofistiskai retorikai 

jāvalda dialogā. Sarunās ar un par sofistiem norādīti diskusiju ētiskie nosacījumi. 

Platona/Sokrata ironija skar iedomīgu pašslavināšanu, augstprātību, savtīgumu, liekulību, 

muļķību un citas īpašības, kas traucē saziľas īstumu un nepieļauj kvalitatīvu agonu (cīľu) par 

patiesību: „Ai, smieklīgo Hipotal, pirms vēl esi uzvarējis, tu jau dzejo un dziedi slavinājumus 

pats sev.”
8
 Platona dialogi ir pateicīgs teksts komunikācijas ētikas efektu analīzei, kur par 

svarīgu dialoga ētikas nosacījumu atzīta gudrība, asredzīgs prāts, īstums un patiesums. Līsidā, 
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kur runa ir par draudzību, līdzīgu uzskatu cilvēki netiek atzīti par saderības nosacījumu, jo 

„nenovīdība, greizsirdība un ienaids”
9
 viľu starpā valda vairāk nekā starp atšķirīgiem. Dialogā 

Līsids Platons netiek skaidrībā, kas ir draudzības nosacījumi - līdzība, nelīdzība, radniecība, 

tikumi vai kas cits, tomēr problēma pieteikta.   

Aristotelis (384-322 p.m.ē.) cilvēka komunikatīvās spējas izsaka darbos Par 

interpretāciju, Retorika, Poētika, Nīkomaha ētika un citos. Tajos uzsvērts, ka cilvēks ir 

komunikatīva būtne, kuram piemīt jūtu un valodas spējas, kas praktiski īstenojamas tikai 

sabiedrībā. Arī mākslas cēloľi skaidroti komunikatīvi- tie izteikti dabiskā atdarināšanas baudā 

un iedzimtā ritma un harmonijas izjūtā.
10

  Aristoteļa hermeneia nav ne teorētiskas zināšanas 

(episteme), ne praktiska darbība (tehne), bet īpašas, filozofiski apgūtas attiecības. Gan 

autarķija, gan dianoētiskie un ētiskie tikumi nodrošina labumu sev rūpēs par saviem 

tuviniekiem un līdzpilsoľiem, dzīvojot augstākam mērķim - laimei, kuras pilnīgākā izpausme 

ir filozofiska refleksija. Gan autarķija, gan draudzība, kam veltīta Nīkomaha ētikas 7.nodaļa, 

norāda uz cilvēka komunikatīvo iedabu, kura var īstenoties pilsētvalstī (polisā). Retorika 

savukārt izstrādā runas mākslu, lai labāk saprastos ar citiem politikas un mākslas sfērā. 

Aristoteļa filozofija lielā mērā ietekmējusi kristīgo komunikāciju un tās teoriju viduslaikos. 

Kristiešu komunikācija ar Dievu, uzruna, lūgšanas ir interesants un perspektīvs komunikatīvās 

pieredzes lauks. Tā pārsvarā ir vienvirziena komunikācija, kurā atbilde iztēlojama, taču pastāv 

arī viduslaiku disputi, baznīcas organizācijas komunikācija, ieskaitot inkvizīcijas lēmumus. 

Teorētiski communio izstrādāts daudzu kristīgās reliģijas teorētiķu darbos, kopjot 

rituālus/ceremoniālu.  

 

2.2. Imanuela Kanta komunikatīvais antagonisms 

 Kanta (Immanuel Kant; 1724-1804) filozofijai un ētikai ārēji ir it kā individuālistiska 

ievirze, taču gan lekcijas par ētiku, gan mūţa beigās rakstītā antropoloģija liecina par 

nozīmīgu komunikācijas refleksiju. Komunikatīvais antagonisms (ungesellige Geselligkeit), 

jēdziens, kurš  minēts 1784. gada darbā Vispārīgās vēstures ideja vispasaules pilsonības 

plānā (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht) un kurš norāda uz   

nepārvaramām nesaskaľām starp cilvēkiem, paradoksāli atzīts par pašas dabas saprātīguma 

nosacītu stāvokli, kas radīts, ar gudru nolūku intensīvi kultivējot pienākumu pret sevi un 

citiem.  Daba dzen cilvēku nesaskaľās un briesmās, lai liktu meklēt darbīgu izeju. 

Nevienprātība un pretrunas veicina spēku pieplūdumu, lai uzlabotu sevi un veidotu pilnīgākas 

attiecības sabiedrībā. Kanta metaforiskais salīdzinājums ar kokiem meţā palīdz uzskatāmāk 

saprast paradoksālo komunikatīvā antagonisma vērtību. Kad koki viens otram atľem sauli un 

gaisu, tie spiesti tiekties uz augšu, atľemto iegūstot pašu spēkiem. Līdz ar to tie izaug stalti un 

skaisti salīdzinājumā ar vienatnē augušiem, kuri bieţi iznāk kropli un līki. Miers, saskaľa un 
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pazemība, bailes no nesaskaľām ir arī kultūras un intelektuālās vides vājuma un 

noplicinātības pazīme, “tāpēc lai pateicība dabai par nesadzīvošanu, par skaudīgas 

sāľcensības vadītu godkāri, par nesātīgu vēlmi iegūt un valdīt.“
11

 Tieši dabas radītās 

nepilnības norāda gan uz godkāres, varas kāres,  savtīguma un citu cilvēka antropoloģiskās 

identitātes nepievilcību, gan vienlaikus uz nesaskaľu auglīgumu sabiedrības un cilvēces 

attīstības kontekstā. Tās virza dinamiskam nemieram, ierosina un vada spriegumu, spēka 

piepūli, aktivizē cilvēka un cilvēces kultivēšanas mērķi un attaisno Kanta universālā 

kategoriskā pienākuma likuma neaizstājamību.  

Neraugoties uz cilvēktēla un komunikatīvā antagonisma skaudro reālismu, Kanta 

filozofija paļaujas uz viľa paša brīvlaisto subjektu un viľa prāta spējām. Subjekts un 

subjektivitāte konceptuāli izsaka plašas spēka rezerves cilvēkā, kurām uzticēta dabiskās 

cēlonības jeb heteronomijas apzināšanās un pārvarēšana, centrējot uzmanību autonomai 

pašvadīšanai saskaľā ar universālu pienākuma likumu un tā pārľemšanu sevī.  

Daudzi ar komunikatīvo antagonismu un cilvēka dabu (heteronomiju) saistītie 

jautājumi nav viegli atrisināmi arī pašam brīvlaistā un racionālā subjekta radītājam. Par 

vissareţģītāko no visiem viľš pats atzīst uzrauga jeb kunga problēmu. Cilvēks  nav tikai 

saprātīga būtne, kura uzreiz gatava dzīvot pēc universāliem taisnīguma likumiem. Viľu vada 

dzīvniecisks (lai Kantam piedod dzīvnieku tiesību aizstāvji) savtīgums, kas darbojas pretī 

taisnīgai saskaľai. Te sākas viena no lielākajām pretrunām, kas gatava svītrot liberālo brīvības 

un taisnīguma utopiju: ir nepieciešams likuma uzraugs, kas savaldītu individuāli savtīgu 

gribu, ja cilvēks pats autonomi nespēj sekot vispārējam pienākuma likumam. Taču arī kungs 

ir tikai cilvēkdzīvnieks, un arī viľam taisnīguma vārdā pienākas uzraugs, kas uzraudzītu viľa 

pārvaldības taisnīgumu utt. Likums un valdīšana grūti savienojama ar ikviena indivīda cieľas 

pilnu brīvību - apgaismes ideālu.  

 Atrisinājums rasts brīvlaistajā subjektā, kurš bauda pietiekamu Kanta teorētisku 

uzticību, lai pats tiktu galā ar savu brīvību. Uzticību pastiprina vēl kāds pastāvīgs aicinājums - 

tiekties ne tik daudz pēc laimes un labklājības, kā pēc laimes cienīgas dzīves. Tad uzraudzība 

būtu mazāk nepieciešama.  

Kants nepadara cilvēku par bezjūtīgu askētu vai vienpusīgi racionālu morāles likuma 

izpildītāju. Prolegomenos un citos darbos daţkārt pavīd  rindas par izmisumu, kas rodas  no 

prāta ne-visspēcības un noved skepticismā jeb prāta varmācībā pašam pret sevi. 

 Kanta ētikas centrālā figūra nenoliedzami ir cieľas un pašcieľas vērts individuāls 

tikumiskās domāšanas subjekts. Taču viľa sevi pašpārvarošajai pilnveidei būtu maz jēgas, ja 

nepastāvētu citi, kuru komunikatīvā antagonisma pārvarēšanai morāle kalpo ne mazāk kā 

cieľas un pašnepretrunības nodrošinājumam. Kanta antropoloģijā vairākkārt minēts pasaules 

pilsonis, ar kuru izteikts individuālismam un egoismam pretstatītais domāšanas veids, lai 
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cilvēks sevi neuzskatītu par pasaules centru, bet par pasaules daļu, kurai ir pienākums pret 

pasauli ar mērķi to pilnveidot. Pilnveidojams ne tikai pats subjekts, bet arī savstarpējās 

attiecības, nenodarot pāri ne individualitātei, ne sabiedrībai - tāds ir apgaismes mūţīgā miera 

projekts, kas gan vairāk un  vieglāk, izrādās, piemērojams valstu, nevis duālu cilvēkbūtľu 

attiecībām.  

Mūţa beigās Kants uzdod jautājumu, vai morālās jābūtības kultivēšana nav neauglīgs 

darbs, ja cilvēce kopumā maz uzlabojas. Cilvēces vēsturē joprojām ne mazums faktu, kas ļauj 

šaubīties par komunikatīvā antagonisma jeb neatrisināmu pretrunu vājināšanos. Morālo 

pilnveidi Kants uztic nākotnei: godprātīgai un labi izstrādātai argumentācijai viľš teorētiski 

pievieno nemirstības postulātu. Pilnveide nav daţu paaudţu jautājums. Tās atlikšana nenomāc 

pārliecību par komunikatīvas saskaľas, miera un solidaritātes iespēju tālā nākotnē. Prāta 

darbībai paveras ar cilvēces pārveidi saistīti mērķi, līdz ar to subjekts un subjektivitāte 

neaprobeţojas ar šauru normatīvu pareizību. Prāts pārvēršas topošā, dinamiskā instrumentā, 

kas gatavs lieliem, universāliem un nozīmīgiem komunikatīvas darbības un pilnveides 

mērķiem. 

 Ētika nav šaura iemācītu normu un likumu teorija vai ārējas piespiešanas  tehnika, bet 

maksimizētas racionālas pašaktivitātes teorija, kurai nav tikai teorētiska, bet arī praktiska 

nozīme - tā iedvesmo gudrai un saprātīgai komunikatīvai rīcībai pret sevi un citiem, novēršot  

idiosinkrāzijas, perversijas vai citas perifēras individuālas  izpausmes. Kanta ētika nav veidota 

kā poētiski eksaltēta uzruna vai kā dzīvošanas pamācība, bet gan kā apbrīnojami argumentēta 

komunikatīvās darbības teorija ar nodomu izslēgt mistisko, autoritāro, nejaušo. Vienlaikus 

jāatzīst, ka pastāv neatbildami jautājumi, un tie nosaka morālā pētījuma robeţas. Varētu 

domāt, ka to atzīšana liecina par domas vājumu un prāta kapitulāciju. Taču Kants norāda, ka 

arī pašai izziľas robeţu noteikšanai, kurai veltīts lieldarbs Tīrā prāta kritika, ir liela nozīme: 

”Un pat tad, ja ja mēs patiešām nevaram satvert morālā imperatīva praktisko beznosacījuma 

nepieciešamību, mēs varam satvert tā neaptveramību. Tas arī ir viss, ko var godīgi prasīt no 

filozofijas, kura tiecas savos principos  sasniegt cilvēka prāta galējās robeţas.”
12

 

 

2.3. Hēgeļa komunikatīvā fenomenoloģija  

Hēgelim (Georg Wilchelm Fridrich Hegel; 1770-1836), kura ētika veidojusies jūtamā 

Kanta praktiskā prāta kritikas ietekmē, par svarīgāko atzīstams vēlmes (Begierde) jēdziens. 

Tās dinamikai veltīts viľa agrīnais darbs Gara fenomenoloģija (1807).
13

 Vēlme kā nozīmīgs 

komunikācijas priekšnosacījums un ierosinātājs priekšplānā izvirzīts Aleksandra Koţeva 

(Kojeve; 1902-1968) Parīzes lekcijās par Hēgeļa Gara fenomenoloģiju
14

, kuras ietekmējušas 

daudzu Francijas intelektuāļu idejas 20. gadsimta 30. gados. Koţeva vēlmju akcents 
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iespaidojis viľa lekciju klausītājus - Ţanu Polu Sartru (Sartre), Ţaku Lakānu (Lacan), Ţorţu 

Bataiju (Bataille), Blanšo (Blanchot) un citus.  

 Pretēji dzīvnieciskām, uz objektu vērstām vēlmēm, sociālās vēlmes „ir cilvēciskas 

vienīgi kā tādu vēlmju tīkls, kas savstarpēji vēlas viens otru kā vēlmi.”
15

 Cilvēciskas jeb 

antropoloģiskas vēlmes neparedz tikai objektu vēlmes, kuras saistītas ar objektu noliedzošām 

jūtām un sajūtām (sentiment). Tām raksturīgs savu vēlmju saskaľojums ar citu vēlmēm, kas 

izraisa mijdarbību un komunikāciju, kuru pārstāv Hēgeļa atzīšanas filozofija un atzīšanas 

vēlme. Cilvēkam nākas apzināties un vadīt savas vēlmes, lai taptu atzīts, kas savukārt ierosina 

individualitātes, brīvības un vēstures apziľu.  Vēlme kā paš-apziľa vienlaikus ir un nav 

destruktīva. No vienas puses, tā iznīcina vēlamo objektu, no otras puses, ierosina attīstību - 

individuālu un vēsturisku, vēlmēm diferencējoties un paplašinoties saiknē ar citiem un citu 

vēlmēm sabiedrībā. Vēlmes izraisa darbību, lai apmierinātu ar citu un citādām vēlmēm 

saistītos mērķus. Tā veidojas pašapziľa un vērtības, kuras nodrošinājumam kalpo spēja riskēt, 

atsakoties no savai dzīvībai vēlamā par labu citam. Vēlme izbeidzas tās apmierināšanā, un 

darbība ir veids, kādā gan objekta, gan subjektivitātes vēlme piepildīta un apmierināta.  

Vēlmi būt citu atzītam Hēgelis pretstata izdzīvošanas vēlmei un pastiprina tās lomu 

savstarpējās attiecībās. Vēlmes saduras un veido pretrunas, kas virza attīstību, taču vienlaikus 

arī nevienlīdzību cīľā ne tikai par izdzīvošanu, bet arī atzīšanu. Izdzīvošanas vēlme 

ierobeţojama, lai piepildītu atzīšanas vēlmi, rēķinoties ar citu vēlmēm. Tā Hēgelis nonāk pie 

kunga un verga attiecību dialektikas, kas veido būtisku viľa dialektikas saturu: lai būtu citu 

atzīts, jāatzīst sevi vienlaikus divās – kunga un kalpa/verga - lomā. Tādējādi veidojas gan 

pašapziľa, gan komunikatīvas attiecības nevienlīdzīgu lomu īstenībā: kā autonoma, tā atkarīga 

eksistence veido cilvēcisko realitāti.   

Komunikācijas jautājumi netieši iekļauti Tiesību filozofijā (1821) un citos Hēgeļa 

darbos. Viľa filozofiskā vārdnīca ir samērā skopa: ar tās starpniecību refleksīvi veidota 

apziľas ainava, kur pats attīstības jēdziens iekļauj komunikāciju- attīstība notiek, pateicoties 

vēlmju sadursmēm, dinamiskām pārejām, pretrunām un daudzveidībai. Kaut arī nošķirta un 

triādēs ietverta subjektīvā, objektīvā, absolūtā apziľa (gars), vienlaikus pastāv to savstarpējā 

saikne un pārejas, kas norāda dinamismu, kas virza vēsturisko attīstību
16

. Viss norit 

savstarpēji saistītā kustībā, pārejās un attiecībās, un, kaut arī komunikācija nav bieţi 

jēdzieniski lietota, tās klātbūtne šajā dinamiskajā un vēsturiskajā ainavā ir pašsaprotama. Vēl 

pašsaprotamāku to dara Hēgeļa atziľa par vēsturi kā naratīvu: „Termins vēsture vieno 

objektīvo un subjektīvo un apzīmē...ne tik daudz to, kas ir noticis, kā stāstījumu par to, kas ir 

noticis.”
17

 Vēsture atklājas stāstā, ko veido atlasīti un skaidroti fakti. Bet stāsts vienmēr 

stāstīts kādam citam, tāpēc veidots tā, lai to saprastu un atbilstīgi tā tekstam uztvertu citi. 

Vēsture ir komunikatīvs veidojums, kura saturs rodams ne tikai faktos, bet stāstnieka apziľā.  
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Apziľas skaidrojums norāda uz Es saikni ar kaut ko citu, ar ne-Es, uz subjektīvā un 

objektīvā iekšēju pretrunīgu vienību, kas noved pie pašapziľas, individualitātes un identitātes, 

lai notiktu pretstatu savienošana absolūtā apziľā jeb garā.  Filozofijā tā ir jēdzienu kustība jeb 

dinamika.  

Hēgeļa apziľas izpratne ir komunikatīva. Komunikācija, pirmkārt, izriet no apziľas 

definējuma, kurā uzsvērta Es attieksme, gan jutekliska, gan prāta vadīta, pret kādu ārēju vai 

iekšēju priekšmetu. Filozofiskajā propedeutikā (Philosophische Propädeutik, 1808-1811) 

attieksme ļauj izskaidrot gan vēsturi, gan brīvību, gan komunikāciju. Hēgeļa filozofijā bieţi 

lietots communion jēdziens - dvēseles un fiziskā ķermeľa communion
18

- kopsaikne. 

Communion nav iespējama, ja pastāv pilnīga nošķirtība starp dvēseli un fizisku ķermeni, bet 

veidojas tikai abu saiknē un kopībā.  

Viss savstarpēji saistīts apziľā ar tās daudzveidību, pretrunām, pārejām un dinamiku. 

Apziľas kā attieksmes un attiecību izpratne, pirmkārt, norāda uz tās iziešanu viľpus sevis, 

atvērtību, ko apstiprina ar apziľu saistītais darbības jēdziens kopā ar vēlmes un brīvības 

jēdzieniem. Otrkārt, tieši brīvā griba ļauj nonākt pie komunikācijas ar vispārējo gribu, 

jēdzienu, kas pazīstams kopš Ţana Ţaka Ruso traktātiem. Tādējādi komunikācija nenovēršami 

izriet gan no apziľas, gan gribas darbības. Vispārēju gribu nodrošina tikai brīva, nevis 

dzīvniecisku vēlmju sasaistīta apziľa. Treškārt, komunikatīvās attiecības izriet no pagātnes 

pieredzes: nepieciešams, lai cilvēki, kuri kaut ko vēstī citiem, būtu uzticami, jo cilvēki paši 

nevar pārliecināties par pagātnē notikušo - viľiem jāpaļaujas uz kādu autoritāti. Apziľas 

analīze noved pie vairākkārt minētām komunikatīvām attiecībām - dominances un pakļautības 

jeb kunga un verga attiecībām. 

Vienkāršojot Hēgeļa sareţģīto sistēmu, komunikācijas pamatojums rodams paš-

apziľas dialektikā. Paš-apziľa vienmēr ir vienlaikus atsevišķa un individuāla kopā ar 

neapzinātām tieksmēm, kuras pāraug apzinātās vēlmēs, bet kuru piepildījums nozīmē kāda 

cita objekta destrukciju, to patērējot. Paš-apziľai vajag atzīšanu - otrs kalpo apliecināšanai un 

pilda atzinēja lomu. Tā tas ir ar iekšējo dialektiku, kur Es vienlaikus ir vēlme un tās 

īstenojuma vērotājs un vērtētājs. Cilvēks nav brīvs savā dziľu tūlītējā neatliekamā 

apmierinājumā, bet, tikai atceļot tūlītējumu, viľš dara iespējamu paš-atzīšanu un atzīšanu. Kā 

tūlītēju izdzīvošanas dziľu dabisks veidojums cilvēks ir ķermeniska esamība, kura nav brīva, 

kamēr neatliekamās dziľas nav apzinātas un atceltas cita subjekta kopsakarā, gūstot atzīšanu 

sev. Iekšēja cīľa par vēlmju atlikšanu pārnesta uz savstarpējām attiecībām, kur turpinās 

sacensība par atzīšanu uz dzīvību un nāvi, jo dziľa/vēlme nozīmē ķermenisku esamību, kas 

nav iznīcināma. Absolūtas uzvaras variants tādējādi nav iespējams, jo tas nozīmētu otras 

puses bojāeju. Abas puses - tā, kam dziľa, kura tiecas pēc atsevišķā, un tā, kura tiecas pēc 
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universālā, vispārējā, jo vēlas saglabāt sevi kā citu vēlmju objektu, pastāv vienlaikus un  to 

cīľa raksturo cilvēku un attiecības ar citiem. 

Pretstatā dzīvnieka identitātei jeb tāpatībai ar sevi Hēgeļa interpretācijā Koţevs 

uzsvēris cilvēka Es un paš-apzināšanos kopā ar nolieguma noliegumu jeb tapšanu. Vēlme 

ierosina darbību, tāpēc Hēgeļa pārmaiľu un darbības filozofijā vēlmei ir izšķiroša loma. 

Darbībā iespējams esošā noliegums, paverot iespēju tapšanai un attīstībai. Vēlme izraisa esošā 

atcelšanu, pateicoties realitātei, kas no tās dzimst un dzemdē darbību. Realitātes, esošā 

pārveide notiek, lai subjekts apmierinātu sevi kā cilvēciskā būtnē dzimušu vēlmi.  

No šejienes izriet komunikācijas ētika, ko Hēgelis raksturo detalizēti, atsaucoties uz uz 

pirmatnējo tautu komunikāciju ar dabu. Dzīvnieki un agrīnās tautas dzīvo ciešākā saskarē ar 

dabu, kas veido dvēseli, taču individuālā attīstība sākas nevis ar dvēseli, bet apziľas 

fenomenoloģijā. Apziľa ir attiecības ar sevi, tā vēl nav rodama dabiskās dvēseles nešķirtajā 

vienotībā un nesadalītībā. Apziľā atklājas attīstības nosacījums – iekšējas pretrunas, kur Es ir 

vienlaikus dziľas (urge) subjekts un tās neatliekamības ierobeţotājs, sekojot universālā 

vēlmei un īstenojot iepriekš minēto vēlmi būt atzītam. Parādās cita jēdziens kā komunikācijas 

nosacījums, proti, iekšējās un ārējās vēlmes, kuras īstenojamas ģimenē, valstī, pilsoniskā 

sabiedrībā. Tādējādi atsevišķais indivīds iekļauj sevī cita vēlmi. Tā Hēgelis nonāk pie 

savstarpējām pakļautā un valdītāja attiecībām, kurām viľa filozofijā ierādāma plašāka nozīme 

pār ārēji šķiriskiem kunga un verga pretstatiem. Hēgelim pakļaušanās ir vienkāršota, jo 

nozīmē egotisma atcelšanu, kaut gan tā var būt egotisma izpausme, ja pakļaušanos motivē 

vēlme izpelnīties kunga atzinību. Paradoksāli, ka pakļaušanās paradums Hēgelim ļauj 

izskaidrot brīvības sākumu: „Lai kļūtu brīvs, lai iegūtu paš-apzināšanās spēju, ikvienam 

jāiztur (jāpārdzīvo) stingra disciplīna, pakļaujoties kungam.”
19

 Pakļaušanās paradums 

tādējādi atzīstams par brīvības nosacījumu, turklāt eiropeiskas brīvības ierosinājumu tādā 

nozīmē, ka tā raksturo subjektīvu jeb morālu patstāvību, kura brīvi īstenojas ģimenē, 

pilsoniskā sabiedrībā un valstī. Pakļaušanās paradums salauţ dabisko egoismu, kas izpauţas 

vienīgi savu dziľu un vēlmju apmierināšanā, likdams rēķināties ar cita, ar kunga vēlmēm.  

Tāpat kā vēsturē attīstība notiek, pakļaujot un tiranizējot, arī individuāli jāpastāv tirānijai, lai 

izveidotos paradums pakļauties universālām normām, likumiem un citiem sociāliem 

kopdarbības nosacījumiem. Pakļaušanās paradums (habit or obedience) nav uzlūkojams par 

verdzisku atkarību vien (servile) bet arī par brīvības sākumu
20

. Tādējādi pakļaušanās un 

atbrīvošanās norit vienlaikus divējādi - sev, savai dabiskai tieksmju kundzībai un kungam - 

citam subjektam. 

 Mūsdienīgas komunikācijas vietā lietots savstarpējības jēdziens: reāli universālais 

pastāv savstarpējības formā, apzinoties, ka brīvais cits to atzīst un apzinās to tiktāl, ciktāl 

subjekts pats atzīst otru un apzinās, ka ir brīvs: „Universālā paš-apziľa ir  apliecinoša sevis 
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apzināšanās cita patībā.”
21

 Noliegt savu tūlītējo vēlmju esamību nav iespējams bez saiknes ar  

citu un nošķirti no cita
22

. Universāla ētiskā dzīve saistīta ar uzticēšanos, jo individuālā apziľas 

filozofija nodrošina interešu saistību ar visu, kas pierāda universalitāti. Uzticēšanās sakľojas 

interešu sakušanā ar visu interesēm. Uzticēšanos Hēgelis atzīst par patiesi ētisku dispozīciju.    

Patiesa brīvība, nevis pakļaušana iespējama, kad otrs ir brīvs un kad es to atzīstu par 

brīvu, jo vienīgi tāda brīvība vieno iekšēji, kamēr nepieciešamība un vajadzības vieno ārēji. 

Cilvēki viens otrā atrod sevi, iedibinot morālu ievirzi komunikācijai. 

 Apziľa (mind) ir nepabeigta un atvērta attīstībai no dvēseles uz sevis apzināšanos. 

Pāreju no dvēseles uz apzinātību garā  Hēgelis sauc par brīvu apziľu un subjekta avotu
23

. 

Protams, Hēgelis nenoliedz, ka apzināšanās ir atkarīga no objekta, kas atveidots jēdzienā, bet 

tajā pašā laikā objekts tiek pozicionēts apziľā
24

. 

Enciklopēdijas trešo nodaļu Apziņas filozofija veido trīs daļas - subjektīvais, 

objektīvais un absolūtais gars jeb apziľa. Subjektīvais gars iekļauj dabisko dvēseles dzīvi, ko 

Hēgelis raksturo antropoloģiski kā apziľu un pašapziľu, kurā atklājas vēlmes, un visbeidzot 

kā psiholoģiju ar intuīciju, atminēšanos, iztēli, domāšanu utt. Hēgeļa objektīvais gars ietver 

tiesības, moralitāti un ētisku dzīvi - tikumību. Pēdējo veido ģimenes attiecības, pilsoniskā 

sabiedrība un valsts ar tās konstitucionālajām un publiskajām tiesībām (public law) un 

pasaules vēsturi, kamēr absolūto garu veido māksla, reliģiskā atklāsme un filozofija. 

Objektīvo garu Hēgelis raksturo kā absolūto ideju sevī, jo tam raksturīgs galīgums un ārēja 

pastāvēšana- ārēja objektivitāte, ar kuru saduras brīvā griba. Objektīvais gars ir gara ārēja 

iemiesošanās cilvēka vēlmju antropoloģijā, apziľas, starppersonisko attiecību un 

pašapzināšanās izpausmju daudzveidībā, kā arī tā iemiesojums tiesībās, tikumībā un valstī. 

Tas, kas interesants komunikācijas sakarā, ir objektīvā gara, ko veido tiesības, tikumība un 

vērtību dzīve, saturs.  Objektīvais gars norāda, kā brīvība un kā brīva griba darbojas ārēji, 

ārpasaulē, no kuras tā ir atkarīga un tomēr darbībā ietekmē pasauli. Attiecības, kad brīva griba 

darbojas ārējā sociālā pasaulē, izpauţas kā vara, atzīšana un citas attiecības. Racionālā griba 

un individuālā griba saskan, un šo saskaľu pauţ ideja vai jēdziena pārtapšana idejā.  

Starpsubjektivitāte subjektīvā gara jēdzienā izpauţas kā vēlme un paradums, ko veido 

gribas dispozīcija un raksturs. Objektīvā gara jēdzienā to raksturo tiesību un pienākumu 

saikne, bez kuras nav domājama īpašuma piederība. Citam jārespektē manas tiesības uz 

īpašumu, un Hēgelis to sauc par tikumību, kas piemīt .brīvam subjektam un izpauţas kā brīva 

subjekta dispozīcija, taču tajā rodas pretrunas un  atšķirības (diverģence) starp tikai iekšēju 

gribas determināciju (dispozīcija, nodoms), kura realitāte pastāv tikai manī un ir tikai 

subjektīvs pienākums, un starp šīs nosacītības aktualitāti, kas ietver arī no manis neatkarīgu 

nejaušību un nepilnību. Ētiskā dzīvē abas puses ir sasniegušas savu patiesību, absolūtu 

vienību.  
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Tā Hēgelis papildina Kanta morālo jābūtību ar ētiskas dzīves īstenību. Īstenojot morāli 

komunikatīvā darbībā, tā sasniedz savu īstenību, apliecinot, ka visam, kas saprātīgs, jātop 

īstenam attīstībā. Vienlaikus īstenojums ir pretrunīgs, jo iekšējā dispozīcija, kas ir tikai manī 

un pastāv subjektīvi, ir pretrunā ar tās vienmēr nepilnīgo un nejaušo īstenojumu.(But in 

morality there arises the divergence between  the merely inner determination of the 

will(disposition, intention) , which has its reality only in me and is only subjective duty, and 

the actuality of that determination, which involves a contingency and imperfection that 

constitute the one-sidedness of the merely moral standpoint. In ethical life these two sides 

have reached their truth, their absolute unity [..]
25

).  

Ētiskā dzīve atklājas pienākuma un tiesību sasaistē, kas izteikts mediācijas jēdzienā. 

Tēva tiesības pār ģimenes locekļiem vienlaikus ir saistītas ar pienākumu pret ģimeni, līdzīgi 

tam, kā bērna pienākums pakļauties norāda uz viľa tiesībām izaugt par brīvu cilvēkbūtni
26

. 

Substanciālā dzīvē pienākumi un tiesības ir vienoti - gan ģimenē, gan pilsoniskā sabiedrībā, 

gan valstī. Apmaiľā un mediācijā vērtības pieľem daţādas formas. Intersubjektivitāte 

izpauţas galvenokārt objektīvā garā un ētiskā dzīvē kā tiesību un pienākumu savstarpēja 

saikne, kur tiesības valdīt ģimenē prasa pienākumu rūpēties par ģimenes locekļiem un bērna 

tiesības pakļauties ir vērtība, jo ved pie brīva, nesavtīga pilsoľa veidošanas. Pakļaušanās, kā 

jau norādīts,  Hēgelim ir vērtība, kas vedina pie nesavtības un cita tiesību dispozīcijas, radinot 

pienākumam pret otru. Hēgelis neaizstāv individuālu brīvu gribu vien, bet norāda uz 

sareţģītu, sāpīgu un pretrunīgu procesu individuālās brīvas gribas īstenojumā aktuālā 

sabiedrībā, kurā pastāv brīvu gribu pretrunīga darbības apmaiľa. Sākot ar īpašuma tiesībām un 

beidzot ar valsti, pienākumu/tiesību apmaiľa, vara un pakļaušanās, kunga un verga attiecību 

dialektika veido mediāciju un intersubjektivitāti, kas iekļaujama ētikas, morāles un tikumības 

jēdzienu triādē.   

2.4. Eksistenciālā komunikācija: Kirkegors, Sartrs, Bubers  

Hēgeļa abstraktā sistēma atstājusi ietekmi gan uz marksisma teoriju, gan uz dāľu 

filozofu Sērenu Kirkegoru (Kierkegaard; 1813-1855). Kaut gan Hēgelis ir Kirkegora 

opozīcijas priekšmets, viľa ietekme un pēdas dāľu filozofa veikumā ir nepārprotamas un 

auglīgas. Hēgelis norāda, ka pārmaiľas cilvēkā, kas ir mentālas un fiziskas vienlaikus, 

atšķirīgi atklājas dzīves stadijās novecošanas procesā
27

. (Atsauce – Anthropology!)Trīs dzīves 

stadiālās pakāpes - estētiskā, ētiskā, reliģiskā - atgādina Hēgeļa apziľas filozofiju, kur pirmā ir 

neapzināta eksistence - apziľa „nezina par sevi kā tādu”
28

, kurai seko apzinātība un ticība. 

Pirmā stadija atbilst Hēgeļa tūlītēju vēlmju un dziľu piepildījumam un ir dabiska, iekšēji 

neapzināta paškustība. Hēgelim tā ir antropoloģijas daļa - dvēsele, kura atveidota kā 

starpnieks starp dabu un morālu brīvību. Kirkegors to nosauc par estētisko dzīves stadiju. 

Otra, apzinātā ētiskā stadija, nozīmē rāmu mieru, ģimenes attiecības, lai nodotos estētiskās 
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dzīves azarta racionālai refleksijai. Tā kā ētiski daudzas pretrunas nav atrisināmas racionāli, 

piemēram, Ābrāma upuris Dievam (jaunāko, mīļoto dēlu Īzaku Ābrāms ticības vārdā gatavs 

nogalināt), Kirkegors atstāj pretrunu atrisinājumu trešai dzīves pakāpei – ticībai. Viľš 

pasludina Ābrāmu par ticības bruľinieku, kaut īstenībā pasaulīgās un cilvēciskās ētikas 

vērtējumā viľš būtu racionāli neattaisnojams sakarā ar piektā - nenogalināšanas baušļa - 

pārkāpumu, būdams paša radītā mīļākā un jaunākā dēla slepkava.  

Dāľu filozofs iedrošinās Hēgeļa triādes piemērot dzīvei un novērsties no vācu filozofa 

abstraktās apziľas kategorizācijas, kur racionāla izziľa noved pie individuālitātes un dzīves 

notikumu aizstājuma ar jēdzieniskiem vispārinājumiem. Kirkegors atzīst daudzveidīgas, 

individuāli savdabīgas, eksistenciāli spilgtas komunikatīvās attiecības, kā tās atklājas darbā 

Vai nu/vai arī un citos. Abstraktus vispārinājumus Kirkegors atmet kā dzīvei neatbilstīgus un 

aizstāv individuālās dzīves daudzveidību, vienreizību un mirkļa neatkārtojamo savdabību.  

Vienlaikus Kirkegors piedāvā dubultās komunikācijas jēdzienu atbilstīgi dzīves 

daudzveidībai. Tieša komunikācija pienākas estētiskai dzīvei, kamēr ētiskā stadija iekļauj 

atgriešanos pie dzīvotā, tikai refleksīvi apzinoties nodošanos azartiskām kaislībām.   

Ar Kirkegora eksistenciālismu sākas racionālisma apšaubījums, kas turpinās 20. 

gadsimta eksistenciālismā un kulminē postmodernismā - universālu vērtību noliegumā. 

Kirekegoru parasti uzlūko par 20. gadsimta eksistenciālās domāšanas ierosinātāju. Viľa 

iesākto turpina vācu filozofs Martins Heidegers, franču intelektuāļi  Simona de Bovuāra, Ţans 

Pols Sartrs un citi. Saesība un komunikatīvās attiecības (Mitsein) atzītas par autentiskā patības 

ideāla pretstatu Martina Heidegera darbā Esamība un laiks (SEin und Zeit; 1927); Simonas de 

Bovuāras pēckara darbu morālajai nenoteiktībai (ambigvitātei) piedāvāts komunikatīvs 

risinājums. Šoreiz nedaudz pakavēsimies pie Ţana Pola Sartra komunikācijas izpratnes, kura 

lielā mērā balstās uz Hēgeli, galvenokārt, pateicoties jau minētajām Aleksandra Koţeva 

(Kojeve) lekcijām par Gara fenomenoloģiju.  

Iespējams, aktīvā politiskā darbība, kura šodien atzīta par kļūdainu, piemēram, 

braucieni uz PSRS 50. gados vai komunistiskās Ķīnas atbalsts 60. gados un Lielās franču 

revolūcijas vērtējums 70. gados (jakobīľu diktatūrai vajadzējis nogalināt/ iznīcināt daudz 

vairāk cilvēku!) rosina domāt komunikatīvi, nevis izolēti elitiski. Arī Sartra intelektuālisma 

izpratne, proti, iekļautība jeb angaţētība liecina par komunikatīvu domāšanu. Sartrs uzskata 

cilvēku par esamību – pasaulē - kopā ar citiem, nevis tikai esamību sevī vai sev. Līdz ar to 

brīvība attiecas ne tikai uz mani kā Es, bet arī uz citiem kā likumdevējiem pašiem sev. Morāle 

nepastāv pašam sev, bet brīvām un atbildīgām attiecībām ar citiem. Līdzīgi Hēgeļa varas un 

pakļautības attiecībām, Sartrs iesaista identitātes priekšstatos otru, citu, gan samērā vienpusīgi 

pārvērzdams to skatienā. Otrs, cits viľam ir skatiena vara, kas problematizē brīvu izvēli, 

pakļauj un padara atkarīgu. Cita skatiens ierobeţo, sastindzina, pieprasa atbildību un nosaka 
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rīcību, ietekmējot pašapziľu. Šāda skatiena izpratne vai tēls noved pie tā, ka komunikācija 

uztverta pretrunīgi un ir apgrūtināta. Par nejaušu nav atzīstama frāze, ko izsaka lugas Aiz 

slēgtām durvīm varonis: „Otrs, tā ir elle”. Skatiens raksturo intersubjektivitāti un nosaka 

attiecības. Tā raksturojumā iekļauts nebeidzams konflikts, jo tas nepārtraukti skar attiecības 

ne tikai ar otru, bet arī ar sevi pašu, kad tas pakļauj brīvu izvēli cita prasību vai sagaidu 

diktātam. Taču, kaut arī Sartrs pievērsis uzmanību skatiena varai, viľa ētika postulē autonomu 

un individuālu atbildību par savu izvēli, kurai cilvēks nolemts kopš dzimšanas.  Vēlme tikt 

atzītam ikvienā rodas attiecībās ar citu, un tā virza pretī attiecībām. Daţkārt mīlestība un 

vēlme sapludinātas. Sartrs norāda uz vēlmju neiespējamo ideālu iegūt vienlaikus 

transcendenci un tajā pašā laikā otru kā ķermeni, reducējot citu/otru uz vienkāršu faktiskumu. 

Mīlestība vai seksuāla vēlme ir vēlme transcendēt otru, kas ir miesa, ķermenis. Kopsaiste un 

komunikatīvais ētikas raksturs atklājas pašapmāna (mauvaise foi) jēdzienā - lai mazinātu 

satraukumu par izvēles atbildību: ja tā nebalstās uz normām vai vērtībām, bet tikai uz brīvību, 

cilvēks ir gatavs pašapmānam - melot sev par to, ka nav brīvs izvēlē. 

  Sartrs izsaka zināmu neuzticību morālei – tajā atklājas pārāk daudz pašapmāna, 

kas rodas aiz nezināšanas un situatīvas nenoteiktības. Izeju viľš pamatoti meklē vērtību 

refleksijā: „Refleksīvā apziľa saucama par morālo apziľu, jo tā nevar pastāvēt bez vērtību 

atklāšanas. Acīmredzami, ka mēs paliekam brīvi mūsu refleksīvā apziľā, ļaujot tai vadīt mūsu 

uzmanību šo vērtību vai to neievērošanas virzienā.”
29

 Es Sartra refleksīvajā domāšanā 

fenomenoloģijas kopsakarā atklājas kā morālā apziľa. Refleksijā veidojas morālā patība, 

līdzīgi Kirkegora ētiskai dzīves stadijai, kurā valda atbildība par otru.  

 

Dialoģisko attiecību ētika 

Citu izpratni komunikācijas ētika iegūst ebreju reliģiskā domātāja Martina Bubera 

(Martin Buber; 1878-1965) darbos. Martins Bubers atzīst dialoģisko attiecību primaritāti 

pazīstamajā Bībeles pārrakstījumā ar nosaukumu Iesākumā bija attiecības un darbā Es un tu 

(1922)
30

. Savstarpējība un cilvēku attiecības liktas pamatā ontoloģiskam esamības 

raksturojumam. Nevis atsevišķais un individuālais, bet savstarpējās attiecības ir primārs 

esamības elements un raksturojums, kurā pirmais un svarīgākais vārds ir Tu. Martins Bubers 

šķir cilvēku attiecības, ko izsaka vārdi Es un Tu, no attiecībām ar lietām, ko izsaka Es un Tas 

jēdzieni. Es un Tu attiecībām piemīt intimitāte, kamēr Es un Tas atklāj attiecības ar dabu, 

cilvēkiem un Dievu vai citām garīgām būtnēm. Kādā no intervijām franču domātājs Emanuels 

Levinas norāda: „Martins Bubers patiešām bija pirmais, kurš iedomājās par atšķirībām starp 

esošu lietu un lietu, kas ir tas/tā priekš manis kā objekts, ko es varu izzināt. Tad viľš 

pretstatīja tam/tai attiecības ar citu, kas nav objekts, kas nav lieta un kas ir kāds, kuru es varu 

uzrunāt ar Tu”.
31

 Ne velti Bubera pazīstamākais darbs saucas Es un Tu. Attiecības ar Tu ir 
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īpašas, tās nekādā gadījumā nav pielīdzināmas Es-Tas attiecībām, jo tās ir divu subjektu 

attiecības. Tieši Tu kļūst par Bubera refleksijas priekšmetu. Arvien uzsvērts sociālo attiecību, 

Tu īpašais raksturs, kad cits, otrs nav pārvēršams zināšanās: sociālās attiecības nevar pārvērst 

zināšanās tāpēc, ka attiecību korelāts  ir cilvēkbūtne, kuru es uzrunāju ar Tu
32

. Cilvēka 

eksistence patiešām citādi kā komunikatīvi nav iespējama. Bubers noliedz racionālisma 

tradīciju - subjekta un objekta nosķīrumu un atomistisko individuālismu sociālās attiecībās. 

Ikviens ir atkarīgs no cita eksistences gan fiziski, gan emocionāli: attiecības vienmēr ir 

abpusējas, pārejošas un savstarpējas.  

 

2.5. Emanuela Levina atbildības ētika 

Būdams viens no Bubera sekotājiem un kritiķiem, Lietuvā dzimušais un Francijā 

dzīvojušais ebreju  filozofs Emanuels Levins (Emmanuel Levinas; 1906-1995) norāda uz 

tuvību, cita klātesamību un atbildību komunikācijā. Līdzīgi Martinam Buberam, viľš atzīst 

savstarpējo attiecību ētiku par pirmo filozofiju un liek to Martina Heidegera ontoloģijas vietā. 

Emanuela Levina komunikatīvā ētika ir uzrunas teksts par to, kā uztvert, uzlūkot citu, otru, lai 

dzīvotu cilvēcīgi - atbildīgi un taisnīgi. No cita klātbūtnes un cita iekļāves apziľā atkarīgs 

cilvēcisko attiecību raksturs un intersubjektivitāte. Neaizmirsīsism, ka Levins ir 

fenomenologs, kuram apziľas aktīvais, intencionālais raksturs nozīmē teorijas izejpunktu. 

Taču atšķirībā no Edmunda Huserla (Edmund Husserl;1859-1938) apziľas fenomenoloģijas, 

Levina filozofija tuvina cilvēkbūtnei, otram, citam un uzsver pirmsapziľas cilvēciskos 

imperatīvus. Līdzīgi Martinam Buberam, viľš izceļ Es un Tu attiecību īpašo, sociālo raksturu 

un to nozīmīgumu, kuru skata galvenokārt Otrā pasaules kara un ebreju genocīda ielogā. 

Martina Bubera darbs Es un Tu rakstīts pirms šīs pieredzes 20. gadsimta 20. gados, Levinas 

ievērojamākais darbs Totalitāte un bezgalība – 50., 60. gados. Emocionalitāti un ētisko 

akcentu pastiprina tieši Levina paša biogrāfiskā pieredze - tuvinieku zaudējums Otrā pasaules 

kara genocīdā, kā arī Staļina genocīda upuru izjūtas, kas gūtas, lasot Vasilija Grosmana darbu 

Dzīve un liktenis. 

Viľa komunikatīvi veidotā ētika ir savdabīga - jūdu kultūrā balstīta, pārsvarā Otrā 

pasaules kara un ebreju genocīda ierosināta un nosacīta. Tā nesamierinās ar ētisku jābūtību, 

bet mēģina rast izeju un izprast ebreju genocīda faktu kā īstenību. Līdzīgi Martinam Buberam 

un eksistenciālisma domātājiem, Levins galvenokārt uzsver atbildību par otru. Viľa atbildībai 

nav robeţu, tā atzīstama par cilvēka eksistences veidu. Atbildības komunikatīvais aspekts 

izteikts sejas jēdzienā. Seja ir sensiblās jeb jutekliskās un jūtošās realitātes daļa un tās zīme. 

Tā izpauţas skatienā un izteiksmē, ko pauţ acis, kas ir neaizklātas; seja ir „izteiksme, 

substances eksistence, lieta sevī, kath auto.”
33

 Līdzīgi Kirkegora eksistenciālajam mirklim, tā 

nepastāv vispārinājumos, bet īsti, pati par sevi un sevī, ko izsaka citētajā Levinas izteikumā 
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pievienotais grieķu auto, kā Platons izteicis idejas eksistenci. Seja nav iespējama 

kontemplatīvā apziľā. Tās klātbūtne uzrunā un uzliek par pienākumu, aizliedz nenogalināt, 

vēstot absolūtu atbildību par otra nogalināšanu. Tā atklāj ķīlnieka stāvokli un raida saucienu 

pēc atbildības, kas ir sākums attiecībām un komunikācijai pirms lemšanas un iniciatīvas darīt. 

Atbildība ir pirms izvēles. Atbildība ir pirmsākums jeb atzīstama par tādu. Izteiksme 

(expression) vēsta par to, ko komunicē un kas komunicē
34

. Levina seja ir identa esamībai; tā 

izpauţas nevis jēdzienos, bet jutekliskā, zīmē nepārvērstā klātesamībā. Izteiksme nepastāv 

zināšanu dēļ, tā nav informācija par koeksistenci, tā neveido kognitīvu attieksmi. Izteiksme 

rosina sarunu ar citādo. Tā nepastāv, lai to pētītu vai noteiktu attieksmi, bet iesaista mūs 

attiecībās, sabiedrībā, un te sākas Levinas ētika - tieša diskursa, racionālu vispārinājumu 

nepastarpināta komunikācija pieprasa atbildību par ievainojamo citādību, par otru, kas nav 

aizsegts ar zīmēm, simboliem vai metafiziskām kategorijām. Levinas ētika pauţ atbildību par 

cilvēka dzīvības trauslumu un ievainojamību. Tikai pavēle nenogalināt izteikta valodā un 

runā, bet ne pati seja un izteiksme. Levinas šķir domu un dzīvi, citu, citādo. Izteiksme un seja 

pasniedz sevi tieši, nenovēršami pakļauj otram un vienlaikus izsaka aicinājumu atbildīgi 

iesaistīties cita klātesamībā. Tā nav paredzēta zīmju un simbolu skaidrošanai vai zināšanām, 

tā ir klātesoša, un vienīgais, ko tā komunikatīvi pieprasa, ir tās trauslā kailuma saudzība, 

ievainojamības neizmantošana tirānijai pret citu. Izteiksme un seja iesaista tiešās attiecībās – 

cita atzīšanā, smalkjūtībā, saudzībā, „nenogalināšanā”, kas ir cita varā. Esamībai, kas izpauţas 

sejas izteiksmē, ir primāra nozīme, pirms mēs to piešķiram racionāli citam, citādajam. 

Tādējādi Levina ētikā, kas atbalso genocīdu biogrāfiski, galvenais ir nevis abstrakta, bet 

individuāli tieša - mana -atbildība par citu, par klātesošu cita seju un izteiksmi. Būt cilvēkam 

nozīmē būt atbildīgam par sevi un savu atbildību par otru, to nenogalinot, bet saglabājot tā 

trauslo un viegli ievainojamo citādību. Komunikācija pastāv ontoloģiski reāli ar visām sekām, 

kas izriet no tās.  

 Franču filozofs iestājas pret izolēta un viena subjekta ētiku, kura  nostiprināta 

autentiskā identitātē. Identitātes un autentiskuma vērtības apšaubījums iet plašumā un iegūst 

postmodernas domāšanas apzīmējumu. Identitātes sinonīms tas pats nevar pastāvēt bez otra 

sejas un  skatiena. Tas pats, identitāte aprakstīta un izteikta citādāk nekā Es esamība, jo 

ikviens ir saistīts ar citu, citiem, atvērts citādā ietekmei un zināmai asimilācijai. Ietekme 

jūtama intonāciju pārľemšanā un paradumu atdarināšanā. Attiecības, to dibināšana un 

uzturēšana nozīmē elastīgu un dinamisku tīkla domāšanu un veidošanu. Cita apzīmējumam 

Levins lieto divus franču vārdus - autre (cits, vispārināma citādība ) un autrui (otrs, konkrēta 

cilvēkbūtne), lai izteiktu attiecības ar ne-es vispār un ar otru kā konkrētu klātesošu seju, no 

kuras būvētas intersubjektīvās, komunikatīvās attiecībās.  
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Cita/otra komunikatīvā klātbūtne tādējādi vēstīta sejas jēdzienā, kuru veido nevis 

ķermeniskais ārējais izskats (figure), kas atklājas tiešā un otra tuvuma saskarē, bet zem tā 

apslēptā sejā (visage), kurā nolasāmas citas izjūtas, galvenokārt sāpes un bailes. Šo tieši 

nesaredzamo seju Leviss raksturo kā kailumu, atklātību un vienlaikus nedrošu, neaizsargātu, 

nāvei pakļautu būtību
35

. Zem redzamās sejas apslēptas upura  izjūtas un ontoloģija - 

neaizsargātība, kailums, trauslums, nedrošība un nāves iespējamība
36

.  

Vienlaikus ar upurizjūtām, ar neaizsargātību pastāv tev nebūs nokaut – bībeliskais 

aizliegums nogalināt
37

. Seja atzīst, apsūdz un pieprasa pakļaut sevi jautājumam par cilvēcību. 

Seja ir cits, citādība, radikāla ārējība, kas „ir tā nogalināšanas iespēja, tā dzīvības bezspēcība 

un tā autoritāte, kas man pavēl: „Tev nebūs nogalināt”.”
38

 Vienlaikus otra seja izsaka attiecību 

nepastarpinātību un tiešumu. 

Divas lietas Levins uzsver sejas sakarā - atklāšanās tiešumu un neaizsargātību
39

. 

Tiešuma, kailuma, tuvuma un neaizsargātības dēļ seja uzrunā, pieprasa, pavēl asimetrisko 

atbildību par dzīvību, biblisko nenokaušanu - nenogalināšanas imperatīvu. No šejienes manas 

klātesamības (here I am- moi ici) saturs un jēga - būt par otra klātbūtni, bet neievainot, būt 

taisnīgam un atbildīgam.  

 Pārmetumam par Levina sejas vienpusīgo skumīgumu un sērīgumu var piekrist, ja 

izolējas no tā, kas izriet no sejas kailuma un neaizsargātības, proti, stipram nav vajadzīga otra 

klātbūtne. Seja ir vājums un autoritāte vienlaikus, jo tā ir atvērta otra skatienam, ievainojama, 

vienlaikus tā ir Dieva vārds, tā pavēl nenogalināt, tā ir augstākā, Dieva vārdam pielīdzināmā 

pavēle. Cilvēks, Es nekad nav atbrīvots no dievišķās pavēles nenogalināt. Jautājums ir, vai Es 

tādējādi nav padarīts un nekļūst par otra sejas ķīlnieku, kas atbild par visu, ko otrs dara, arī par 

otra ļaundarību, nevis tikai par to, ko pats nenodara citam, otram. Kurš ir vainīgais un kurš 

nevainīgais? Levins atbild, ka atbildība nav saistāma ar vainu, bet tā ir smaga nasta, kā viss, 

kas ar labestību saistīts.  

Levina ētiku ietekmējuši Bībeles baušļi, īpaši piektais - nenogalināšanas imperatīvs - 

un rakstnieks Fjodors Dostojevskis (Фёдор Михайлович Достоевский; 1821-1881). Baušļus, 

kā zināms, aizstāv un pamato Dieva autoritāte, kas padara tos kategoriski nepārkāpjamus. 

Levina ētikā, kas komunikatīvi uzrunā ikvienu, cilvēks aicināts kļūt par dievišķu bezgalīgā un 

mūţīgā sargu, atbildot par otra dzīvību. Seja ir Levina bauslis, kas izriet no nenogalināšanas 

imperatīva. Tā pielīdzināma dievišķai transcendencei.  Cita un otra seja kā atbildības un rūpju 

beznosacījuma prasība iziet viľpus teorētiska racionāla pierādījuma, kas atbilst 

fenomenoloģijas apziľas intencionālajai iedabai. Cita kailums un neaizsargātība  pastiprina 

atkarību no otra un akcentē atbildības lomu.  

Attieksme pret otru. Nav jāaizmirst Levina fenomenoloģiskā domāšana, kas saistīta 

ar apziľas aktīvā, radošā rakstura uzsvērumu un kas likta arī otra/cita uztvēruma pamatā.  Kā 
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uztvert otru cilvēku, kas līdzās? Levins uzsver otra cilvēka unikalitāti, citādību, kuru grūti 

nepielīdzināt sev, atstājot tai tās radikālo atšķirību un citādību. Ir viegli neatzīt un ignorēt otra 

citādību. Levinas satrauc vienaldzība pret cita ciešanām. Viľš jautā par atšķirību starp bailēm 

un ciešanām
40

. Bailes ir no nāves, bet sāpes un ciešanas rodas no iespējas tikt nogalinātam. 

Savukārt no nedrošības un neaizsargātības izriet atbildība un taisnīgums. Pēdējais ir no trešās 

personas iejaukšanās un klātbūtnes, kas neieinteresēta. Divu saskare saistīta ar atbildību, 

trešās personas klātbūtne ienes taisnīgumu un tiesības uz dzīvību. Cilvēktiesības iegūst jēgu 

komunikatīvi un intersubjektīvi - tās attiecas uz citu, uz otru cilvēku. Levina atbildība par otru 

likta mīlestības pamatā, šķirot vajadzību un vēlmi. Mīlestība uzskatāma par vēlmi pēc Otra, 

Cita, kas pārvēršas vajadzībā - nevis vajadzība rada vēlmi, bet vēlme vajadzību. Tā ir 

vajadzība, kas pieprasa totālu, transcendentu cita ārējību, mīļotā ārējību. Bet mīlestība pārspēj 

pat ārējību.  

Tad, kad ir apmierinātas materiālās vajadzības, cilvēks var pievērsties tam, kā netrūkst. 

Taču tā var veidoties bezvajadzību vēlmes, kuras, kā teiktu Epikūrs, ir liekas. Visbeidzot 

Levins piedāvā vēlmi pēc bezgalīgā, kas rodas viľpus aktuālās esamības un neprasa tūlītēju 

piepildījumu. Tā līdzinās Platona absolūtajam un mīlestība, kas sākas ar vēlmi, bet beidzas ar 

atbildību. Vēlme pastāv viľpus vajadzības kā prieks, labais, tā neprasa pēc apmierinājuma, tā 

ir patīkamība un auglība. Mīlestība izaug no atbildības, tā ir ētiska, garīga un nelīdzinās 

erotikai: baudā, ķermeniskās izpriecās es esmu tikai priekš sevis, nevis otra. 

Lai cik dīvaini šķistu, Levina ētiku Ričards Volins (Richard Wolin) kritizē par 

intersubjektivitātes un solidaritātes neiespējamību sabiedrībā, vainodams Hobsam (Thomas 

Hobbes; 1588-1679) līdzīgā egocentrismā: „Levins neizskaidrojami definē ontoloģijas vēsturi 

kā egocentrisku, Hobsam raksturīgu Visumu: bellum omnium contra omnes. Tomēr Hobsam 

pāreja uz civilo stāvokli svītro dabas neierobeţoto dzīvnieciskumu. [..] Levina samērā 

nejaušais, Hobsam raksturīgais izejpunkts liedz iedomāties kopienu kā dzīvotspējīgu cilvēka 

realitāti vai vērtību vispār.”
41

 Taču, lai arī izejpunkts ir egocentrisks un ļauns, Levina ētiskā 

uzruna to pārvar, aicinādama uz mīlestību un cita saudzību. R.Volins pamatoti raksta: 

„Cilvēka intersubjektivitātes dzīves pasaule ir daudz bagātāka par pesimistisko homo homini 

lupus est attieksmi, kuru pieľem Levins.
42

 

Atbildība un taisnīgums sarga sejas atkailinājumu no izdzēšanas. Intersubjektivitāti 

izsaka Es un Tu tiešais diskurss, kurā jūtama Martina Bubera klātbūtne: „Primārais teikšanas 

(dire) akts ir pateikt Tu. Teikšana ir tiešs diskurss vai kāda tiešā diskursa daļa. Teikšana ir tas 

taisnīgums, kas nāk no manis uz tevi, tas tiešums strap divām sejām, pilnīgs, kuras optiskā 

metafora var būt ģeometrijas taisnā līnija. Tiešums, divu seju saskarsme un starp mums 

tiešums, arī sarunas, arī dialoga tiešums un tādējādi distance un pilnīgs pretstats kontaktam, 
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kurā atgadās/notiek sakritība un identifikācija. Bet tā patiešām ir tuvuma radīta distance, 

sociālo attiecību retums. Šajās attiecībās saglabājas atšķirības starp Es un otru/citu.”
43

  

Levinas intersubjektivitāte nav vienkārša, ja saglabājas Es un Tu atšķirības un dialogs 

nepieprasa pielīdzināšanos otram, bet citādības saglabāšanu. Attiecību tiešumā distance 

paliek, nenotiek saplūšana, taču paliek atbildīga subjektivitāte un izpaliek ievainošana.   

Asimetrija. Otrs/cits veido beznosacījuma asimetrijas principu ētikā. Lai pastāvētu 

cilvēcība, Levinas par svarīgāko atzīst atbildību par citu, neraugoties uz atšķirību, distanci un 

radikālu citādību. Ar asimetrijas piešķīrumu Levinas atšķiras no Bubera komunikatīvās 

savstarpējības, kurā Es un Tu attiecības ir vienlīdzīgas: „Bubers saka, ka tad, kad es saku tu, 

es zinu, ka Es saku tu kādam, kas ir Es un kurš man saka tu.... Es citam esmu tas, kas cits ir 

man.”
44

 Levins šajās maiľas attiecībās saskata komercpieskaľu: kad es ceru, piemēram, uz 

otra augstsirdību vai devību, tad šīs sagaidas liecina par zināmu ieinteresētību dot otram to, ko 

pats vēlas saľemt pretī. Levinas savstarpējību raksturo asimetrisks pienākums un atbildība, 

pieľemot par pamatnosacījumu otra radikālo atšķirību. Pienākums un atbildība pret otru ir 

beznosacījuma pavēle, līdzīga Kanta kategoriskam imperatīvam, kas pastāv bez atlīdzības, 

bez ieienteresētības saľemt pretī labestību, devīgumu u.c. sev vēlamas lietas. Citādības un 

asimetrijas attiecības liktas pirms zināšanām un tajās iekļauta pirmatnēja potencialitāte, kas 

ontoloģiski ietverta cilvēka esamībā. Vienlaikus ar ētisko potencialitāti, ar asimetrisko 

atbildību pastāv tas, ko Levinas nosauc par „trešo personu”, kas stāv blakus otram, tev. Trešā 

persona ir arī tuvākais, seja, nesasniedzama, bet saudzējama citādība.
45

  

Tādējādi Bubera Es-Tu attiecības sareţģī arī Levina pievienotā trešā persona, kas 

norāda uz cilvēkbūtnes daudzveidību, tāpēc jāizšķiras, kurai - otrai vai trešai personai -,Tu vai 

radikāli citādajam dodama priekšroka. Tā Levins papildina atbildību ar taisnīgumu. Izvēles 

taisnīgumu sareţģī izvēle starp būtībā nesalīdzināmiem lielumiem, ľemot vērā otra unikalitāti, 

radikālo citādību, kas nav pielīdzināma man. Neraugoties uz unikalitāti, kas nepieļauj 

vispārējas zināšanas un nav balstāma uz tām, taisnīgums izriet no trešās personas, kas pavēl 

Es  būt citam jeb priekš cita.  

Cilvēka morāle, tās transcendence un subjektivitāte - viss veidojas otra klātbūtnē, 

intersubjektīvi. Otrais, cits ir primārais, vienalga, vai runa ir par atbildību, dzīvību vai nāvi. 

Levins neprasa mīlēt otru, bet saklausīt dīvaino pavēli balsī, kas pastāv pirms verbālās 

izteiksmes un kas pavēl esmu klāt (moi ici). Prestatā Rietumu individuālisma tradīcijai 

uzsvērta neaizsargātības un viņpus sevis domāšanas pieredze. Atbildība nebalstās uz 

vienlīdzīgām maiľas attiecībām ar otru, ar Tu, bet uz attiecību asimetriju un pakļaušanos 

cilvēcības pavēlei - neievainot, neiznīcināt, nenogalināt citu, kas radikāli citāds, bet nav lieta, 

objekts: „Tas, ko pavēl, ir atbildība par otru cilvēku, labestība, kas izrauj Es no neatvairāmās 

atgriešanās atpakaļ pie sevis un no esamības beznosacījuma, neatkāpšanās no esības. Ir 
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jāakcentē vienība starp ētiku, kas balstās uz pakļaušanos priekšrakstiem, kuri pavēl atbildību 

par otru, un nākotnes diahroniju  šajā neatgrieţamajā, zināšanās nepārvēršamajā pakļautībā, 

kura kā iedvesmota izsaka viņpus tā, ko paklausība  reprezentē un prezentē.”
46

  

Cilvēcīga intersubjektivitāte ir iespējama, atzīstot pakļaušanos absolūtai atbildības 

pavēlei, kura pielīdzināta absolūtam, Dieva vārdā sniegtam priekšrakstam. Tādējādi Levinas 

ētika atkārto Hēgeļa ideju par pakļaušanās ētiskumu un tās izraisītu nesavtības pieredzi, 

vienlaikus atgādinot par ikviena neatvairāmu tieksmi atgriezties pie sevis un savas esības, no 

kuras attur taisnīgums un atbildība. Otrs/cits ir šīs labestības un atbildības mērķis un Levinas 

ētikas asimetrisks nosacījums. Pavēle pakļauties atbildības imperatīvam Levinam ir primāra 

un pirmsracionāla, tā nesaistās ar patiesības atklāšanu, kas izteikta Dekarta (René Descartes; 

1596-1650) Meditācijās. Atšķirībā no Dekarta un Rietumeiropas racionālisma tā ir ētiska 

uzruna un iedvesma, kas līdzinās pravietojumiem.  

Kas ir Levina otrs/cits? Kāds tas ir? Nevis stiprs, racionāls un spēcīgs subjekts, 

Rietumu kultūras ideāls, bet trausls un mirstīgs cits ir Levina ētikas izejpunkts. Viľa 

komunikatīvā ētika ir sevis veltījums otram, nevis lai to veidotu un pārveidotu, bet, lai 

atbildībā pret tā trauslumu - neievainotu. Atbildībai raksturīga neieinteresētība par otra 

pagātni. Tā Levins ētiski, nevis filozofiski atrisina ontoloģijas problēmu. Viľa ētika, kas atzīta 

par pirmo filozofiju, noliedz racionālu zināšanu pašvērtību un vērtību, kas dublē esamību, un 

izvirza citu nosacījumu - ētisku prasību iekļaut filozofijā citu, otru kā svarīgāku par 

zināšanām un izziľu. Tāpēc viľa filozofijā uzsvērta transcendence, kas pavada esošo, taču 

nozīmē sniegšanos pāri esamībai. Transcendence izsaka to, kas pastāv viľpus esamības, 

piemēram, ētiska uzruna, lai vairotu, iedibinātu vai ļautu notikt cilvēcībai. Transcendence 

nozīmē  sniegšanos pāri sev, savam Es, egoismam, kas iespējams,  iedvesmā veltot sevi otram 

- ne tāpēc, ka tas man ko sniedz, bet pilnīgā neieinteresētībā un asimetriskās attiecībās, 

nedomājot par otra pagātni, lai tikai neievainotu un nenogalinātu citu. Tās nosacījums ir 

pakļaušanās, ko ievingrina sekošana absolūtai uzrunai, kas izteikta Dieva jēdzienā. 

Pakļaušanās absolūtajam iedvesmo citai kārtībai, kas ir Levina ētikas saturs, proti, cita 

atbildībai, kas transcendē Es. Savas egoistiskās subjektivitātes transcendence iespējama, kad 

otrs, nevis Es, ľemts par izejpunktu, kura vārdā notiek subjektivitātes pārradīšana. 

Transcendence, kā jau norādīts, nozīmē kustību, kas saistīta ar pāreju citā, augstākā, jūtīgākā 

cilvēcībā. Tā izsaka brīvu un atbildīgu, cita ierosinātu kustību sniegties pāri savām iegribām 

un vēlmēm. Atzīšana par atteikšanos nav uzskatāma par transcendences iznākumu un mērķi, 

jo vēlme būt atzītam nevada patiesu jauno transcendenci, kas vairo cilvēcību, kurā cilvēks 

pats meklē sevi, nevis otra atzīšanu. Intersubjektivitāte ir asimetriska, nevis abpusēja un 

simetriska. Cits ir pārvērsts par manas patības daļu.  
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Nāve. Tādējādi ne jebkura intersubjektivitāte ir ētikas nosacījums, bet tikai tā, kas 

saistīta transcendenci jeb iziešanu viľpus sevis kā subjektivitātes. Tikai nāve ir šādas 

intersubjektivitātes beigas. Nāvi Levins sauc par mistēriju, ar pēdējo saprotot nezināmo, kas 

tomēr izraisa jautājumus
47

. Taču Levina nāves izpratne nesaistās ar pēcnāves mīklu minēšanu 

vai tās izzināmību, ”ar mistēriju attiecībā uz savas nāves noskaidrošanu, bet domāšanu viľpus 

savas nāves par otru cilvēku, kas ir mana centrālā pieredze jo, iespējams mēs nemaz nespējam 

iedomāties, cik neizzināma ir nāve”
48

.  

Domājot viľpus sevis un savas nāves, otra nāves mistērijā izpauţas cilvēcība
49

. Levins 

atsaucas uz Aleksandru Koţevu, kurš Sokrata nāvē uzsvēris neizzināmību, jo Platons, kas 

rakstījis par Sokrata aiziešanu, nav bijis klāt viľa nāves brīdī. Kopsecinājums: nāves notikuma 

nozīmība ir drīzāk bezgalīga un ar to saistītās emocijas nav kognitīvas, bet caur un cauri 

ētiskas 
50

. 

 

2.6. Valodas komunikatīvais vērtējums analītiskajā filozofijā 

Pašsaprotama ir valodas iesaiste komunikācijā un tās pētniecība, kurā daudz nopelnu 

britu analītiskajai filozofijai. Valodas komunikatīvais raksturs kopš Ferdinanda de Sosīra 

(Ferdinand de Saussure; 1857-1913) vispārējās lingvistiskās teorijas ir plaši pētīts filozofijā, 

valodniecībā, semiotikā, ētikā, atvieglojot komunikācijas teorijas izveidi 20. gadsimta 70.-80. 

gados. Kā norādījis viens no komunikācijas teorijas dibinātājiem Jirgens Hābermāss, analoģija 

ar vispārējās lingvistikas teoriju ir pamatā arī komunikatīvās darbības teorijai, kura savos 

pirmsākumos galvenokārt balstīta uz valodas pētījumiem - sociolingvistiku, A.Čomska 

(Avram Noam Chomsky; 1928) valodas ģeneratīvo teoriju un citiem pētījumu rezultātiem. 

Komunikācijas ētikas kopsakarā šoreiz minēti tikai trīs no analītiskās teorijas veidotājiem – 

L.Vitgenšteins, Dţ. Ostins un Dţ.Sērls.
51

  

Ludviga Vitgenšteina (Ludwig Wittgenstein; 1889-1951) pienesums komunikācijas 

teorijā saistāms ar valodspēļu jēdzienu, saskaľā ar kuru valodas nozīme nav izprotama tikai 

gramatiski, izolēti no situācijas, bet kopā ar valodas pragmatisku situatīvu lietojumu. 

Semantiskās abstrakcijas papildinājums ar konkrētu lietojuma situāciju atvieglo nozīmes 

izpratni. Atšķirībā no Vīnes pulciľa un citiem analītiķiem, Vitgenšteins neatzīst tikai 

kognitīvos valodas aspektus, bet drīzāk tuvina tos pragmatismam. Ētikas komunikācijā 

austriešu filozofs šķir divas nozīmes - absolūto un relatīvo. Pirmā saistīta ar bezgalīgā un 

mūţīgā izteiksmes klātbūtni, otrā - ar mērāmām un salīdzināmām parādībām. Viľa ideju par 

valodas nozīmi, kas meklējama viľpus loģikas un gramatikas, turpina Dţona Ostina un Dţona 

Serla runas akta (Speech-act) teorija. 

Dţona Ostina (John Langshaw Austin; 1911-1960) devums komunikācijas izziľā ir 

spilgts runas darbības teorijas iesākums, izvirzot performatīvā jeb runas darbības jēdzienu. 
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Runas darbība ierosina un izraisa notikumu, ne tikai sniedz zināšanas, vēsta patiesību un 

balstās uz argumentāciju. Tā prasa atbildību par izraisīto notikumu. Tā nepilda tikai 

kognitīvas funkcijas, bet piedalās sociālā praksē ar solījumiem, tiesas spriedumiem, 

brīdinājumiem utt. Valoda un runa veic noteiktu darbību, ne tikai atveido notikumu vai ir 

neitrāls komunikācijas starpnieks. Ne velti Ostina darbs saucas Ko var darīt ar vārdiem (How 

to do Things with Words, 1962).  Valoda pilda ne tikai deskriptīvu (aprakstošu)  funkciju un 

nepastāv vien īstenības izteiksmē, bet iekļaujas darbībā, ierosina to, veicinot un atturot, 

izsakot prasības, pavēles, padomus, lūgumu, brīdinājumu, šaubas, tādējādi uzsākot jauna 

notikuma pieteikumu darbībā utt. Ostins nošķir lokucionāros izteikumus no illokucionāriem 

un perlokucionāriem. Lokucionārie izteikumi (Ostins nelieto teikumu, bet izteikumu) saistīti 

galvenokārt ar atveidojumu, illokucionārie veidojas, kad runātājs dara komunikatīvi kaut ko ar 

saviem izteikumiem, piemēram, ne tikai izsaka apgalvojumu, bet vienlaikus ar to liecina, 

pārliecina, apgalvo patiesumu utt. Perlokūcija izsaka retorisku lingvistiskā izteikuma 

izpausmi. Par svarīgāko no trim lietojuma veidiem Ostins atzīst illokucionāro, jo tas izsaka 

runātāja attiecības ar visu pārējo, kas iekļauts runas saturā. Perlokūcija pētīta retorikā, lokūcija 

- valodas semantikā, bet illokūcija galvenokārt komunikācijas aspektā, kur atklājas runas 

mērķis un tā sasniegšanas kontekstuālie nosacījumi.  

Tādējādi Ostina runas darbība iekļauj citus, tos, uz kuriem tā vērsta un  kuru attiecības 

tā koordinē. Ne velti Ostina veikumam ir tik liela ietekme uz Jirgena Hābermāsa 

komunikatīvās darbības teorijas un diskursa ētikas izveidi, norādot uz divām valodas 

struktūrām - saturu, kas raksturo spriedumus, un komunikatīvo aspektu, kas norāda uz 

adresātu un attiecībām, pavēlot, jautājot, brīdinot.  

Ikvienam subjektam ir runas un darbības spēja, kas norāda uz valodas komunikācijas 

aspektu un specifiskām starppersonālām attiecībām. Starppersonu attiecības veido kontekstu, 

valodspēli, kas konkretizē illokutīvo nozīmi. Solījums, piemēram, kas izskan uz teātra 

skatuves vai citējumā, zaudē illokutīvo spēku, jo situācija nav reāla, tāda, kurā runa ierosina 

atbilstošu darbību viľpus mākslas spēles. Runa darbojas, iedarbojas, mijdarbojas noteiktā 

kontekstā, pauţot savu illokutīvo spēku, kas ierosina citas attiecības un jaunu darbību, 

tādējādi veidojot jeb konstruējot īstenību. Tā ne tikai atveido, bet veido un pārveido attiecības 

un attieksmes.  

Dţons Sērls (John Rogers Searle; 1932), turpinot pētīt Ostina sākto valodas darbību, 

atzīst runas aktu par sociālās darbības daļu un izpausmi. Viľš cenšas izveidot vispārējāku un 

sareţģītāku runas aktu teoriju, nekā Ostins veicis, ieviesdams intences jeb nodoma jēdzienu.  

Intence nozīmē apziľas aktivitāti un tās stāvokļus, kurā iekļautas vēlmes, uzskati, bailes un 

citas izjūtas, tādējādi sasaistot apziľu ar darbību. Tā papildina atveidojuma tiešumu, to 
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iekrāsojot intencionāli. Sērla  darbos meklēta atbilde, kā fiziska runas darbība saistāma ar 

nozīmi, kā no fiziskā nonākt pie semantikas
52

. 

Viľš principiāli norobeţojas no H.P. Graisa (Grice), kurš uzskata, ka  nozīme saistīta 

ar komunikatīvu mērķi - atstāt iespaidu uz auditoriju, radīt efektu. Intencionalitāte izsaka 

uzskatus, tā ne vienmēr saistīta ar iespaidīgu komunikāciju. Runātāja nodoms nav atkarīgs 

tikai no viľa paša, bet no komunikācijas ar adresātu, no illokūcijas, ne tikai lokūcijas vai 

perlokūcijas mērķiem.  Tas, kas ir pateikts un kā teiktais saprasts un uztverts, nosaka, vai 

teiktais saprasts un atzīts. To paskaidro J.Hābermāss: “Sekodams Ostinam, Sērls ir aprakstījis 

runas akta sapratni kā illokucionāru mērķi, kas pamatā atkarīga no tā, kas ir pateikts, nevis  no 

runātāja nodoma. Runātāja nodomātais (intended) mērķis ir panākt adresāta  atzīšanu, ka 

korekti izteiktā runas akta validitātes nosacījumi ir apmierināti šai gadījumā.” (The goal 

intended by the speaker consists in the adressee recognizing that the conditions for the 

validity of tha correctly executed speech act are satisfied in the given instance.)
53

  

Sērls  norāda, ka komunikācijā jāľem vērā nozīmes un valodas semantiskās īpašības. 

Viľš norāda divus intences līmeľus: nodomu (intenci) sākt darbību un nodomu rīkoties - veikt 

darbību. Sērla interese ir par nozīmes intenci, kurā viľš uzsver un saskata divus aspektus – 

reprezentāciju jeb atveidojumu, izsakot vēstījumu, un komunikācijas efekta nodomu.
54

 Var 

kaut ko reprezentēt/atveidot bez nodoma komunicēt, bet ne otrādi: “Var nodomāt atveidot bez 

nodoma komunicēt, bet nevar nodomāt komunicēt bez nodoma kaut ko atveidot ” (One can 

intend to represent without intending to communicate, but one cannot intend to communicate 

without intending to represent)
55

. Sērls min piecas illokūcijas akta kategorijas: “[..] 

apgalvojumi, kuros mēs saviem klausītājiem patiesi vai nepatiesi sakām par to, kā ir, norādes, 

kurās mēs mēģinām viľiem likt kaut ko darīt, apľemšanās, kurās mēs apľemamies lietas darīt, 

ziľojumi/deklarācijas, kurās mēs ziľojam par mūsu izteikumu ierosinātajām pārmaiľām, un 

ekspresijas, kurās mēs izsakām savas jūtas un attieksmes.“
56

  

Kā redzam šajā uzskaitījumā, komunikācijas intence jeb nodoms būs apmierināts tad, 

ja pirmo - reprezentācijas jeb atveidojuma intenci atzīs (recognizes) klausītājs. Viľš mazāk 

ľem vērā mediju komunikāciju, vairāk raksturo starppersonālās attiecības. Viľš stingri šķir 

atveidojuma (reprezentācijas) nodomu  no komunikācijas, uzskatīdams, ka tas nav viens un 

tas pats: “Raksturīgi, ka cilvēks, kas vēstī, vienlaikus domā atveidot kādu faktu vai lietu 

stāvokli un nodomā komunicēt šo priekšstatu saviem klausītājiem. Komunikācija ir kāda 

efekta radīšana klausītājos, bet var būt nodoms kaut ko atveidot (represent) bez jebkādām 

rūpēm par ietekmi uz klausītājiem.”
57

  

 Var pastāvēt tikai priekšstatījuma un lietu vai procesu atveidojuma nodoms bez 

apzinātas saiknes ar komunikatīvu nodomu, jo pēdējais - Sērla izpratnē - saistīts tikai ar 

ietekmi, efektu uz klausītāju. Taču pastāv šaubas, vai iespējama tik skaidra robeţa starp 
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atveidojumu un komunikatīvu ietekmi. Ikviens atveidojums veikts noteiktā ielogā jeb 

rāmējumā. Protams, nošķirams patiesas izziľas nodoms no kāda atveidojuma sagrozījuma 

auditorijas ietekmēšanās nolūkā, taču arī patiesības atveidojums iekļauj komunikācijas 

nodomu, tikai citu - salīdzinājumā ar ietekmes pašmērķību. Atveidojums, protams, nošķirams 

no nodoma ietekmēt auditoriju, taču jāľem vērā, ka arī atveidojums ir - apzināti vai neapzināti 

- paredzēts komunikācijai. Runa ir par nodomu prioritāti, nevis tikai vienkāršu nošķīrumu. 

Sērls pārāk sašaurina komunikācijas uzdevumu, uzsvērdams tikai efekta nodomu, kaut gan 

efekts var būt niansēts un daudzveidīgs. Viľa minētais vēstījums (statement) var nebūt ar 

nodomu likt ticēt, bet vienkārši vēstīt atveidoto faktu vai stāvokli bez runātāja intences 

ietekmēt auditoriju. Jāpiebilst, ka komunikatīvu ietekmi var izraisīt pati vēsts, ne tikai 

komunikatora nodoms ietekmēt. Pietiek ar ziľojuma formulēšanu un pieejamību, lai sāktos 

iepriekš neparedzēta komunikācija. Var būt īpašs komunikācijas nodoms un var nebūt 

nodoma, bet komunikācija var sākties.  

Sērls turpina Ostina runas darbības teoriju darbā ”Runas akti:  eseja valodas 

filozofijā”(Speach acts: an Essay in the Philosophy of Language (1969). Viľš, līdzīgi 

Ostinam, attīsta Vitgenšteina ideju par izteikuma nozīmes saistību ar lietojumam atbilstīgiem 

mērķiem un nolūkiem noteiktā situācijā. Nozīme nav tikai valodas semantikas, bet arī tās 

lietošanas situācijas jautājums, t.i., nozīmes noteikšana norit arī  viľpus gramatikas un valodas 

semantikas. Runas notikumam ir savi nolūki (illokūcija) un sekas jeb rezultāti (perlokūcija), 

kas retoriski izteikti. Illokūcija izsaka ne tikai saturu, par kuru var teikt - pareizs/ nepareizs, 

bet arī rada attiecības - jaunus sociālus faktus sadarbībā ar adresātu. Runas akts nav tikai 

zināšanu, bet arī jauna sociāla fakta priekšnosacījums, uz ko norādījis jau Dţons Ostins. Tas 

vērtējams gan kā zināšanas un fakts, gan kā komunikatīvas mijdarbības un klātpienākušās 

nozīmes rezultāts. Komunikatīvi norit gan atveidojums, gan jaunas nozīmes klātpienesums. 

Komunikācija atveido un rada vienlaikus. Šo domu tālāk attīstīs Jirgens Habermāss.  

 

2.7. Jirgena Hābermāsa diskursa ētika 

Par nozīmīgāko komunikatīvās darbības un ētikas teorētiķi atzītais Jirgens Hābermāss 

(Jürgen Habermas;1929) norāda, ka individuāls saprasmes mērķis nav sasniedzams citādi, kā 

kopā ar adresātu/saklausītāju un viľa interpretāciju, tātad intersubjektīvi. Hābermāsa 

skatījums ir intersubjektīva dzīvespasaule
58

, kurai vienlaikus piedēvējams lingvistiskas 

kopienas raksturs. Iekšpasaule un individuāla kauzalitāte vien nenosaka vēsti/ziľu; 

nepieciešama vienošanās ar uztvērēju un vēsts pārľemēju. Vēsts nozīme atkarīga no 

uztvērēja
59

.  

 Komunikācija ir alternatīvs veids, kā skaidrot sabiedrības norises, ētiku un jebkuru 

citu atsevišķu sociālu parādību. 1981. gadā marksistiskās Frankfurtes skolas pārstāvis Jirgens 
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Hābermāss publicē divsējumu darbu Komunikatīvās darbības teorija (Theorie des 

kommunikativen Handelns), kur pārsvarā monoloģiska sabiedrības izpratne, tiek racionāli 

pārveidota par komunikatīvu teoriju. Priekšnoteikumi komunikatīvās darbības teorijai veidoti 

jau 20.gs. 70. gados
60

. 

J.Hābermāss ir Maksa Horkheimera (Max Horkheimer; 1895-1973) un Teodora 

Adorno (Theodor Adorno; 1903-1969) dibinātās Frankfurtes skolas socioloģisko uzskatu 

turpinātājs un šīs skolas ietvaros tapušās „kritiskās teorijas” veidotājs. Viľš atzīstams par 

vienu no Vācijas un Eiropas vadošajiem intelektuāļiem, kurš piedalās un ierosina daudzas 

diskusijas par patiesību, politiku, ētiku. Viľš ir izstrādājis jaunu - t.s. procedūras jeb diskursa 

ētiku -, kas atbilst gan komunikācijas jaunajām tehnoloģijām un to ietekmētai domāšanai, gan 

perspektīvai, kurā nevis aristokrātisks individuālisms un izolētība, bet sadarbība publiskajā 

telpā veido  sociālo nozīmju un uz tām balstītu attiecību tīklu, kas, būdams jutekliski 

neredzams, pastāv un ietekmē vēlmes, domāšanu, izvēli, rīcību.  Hābermāss piedāvā racionālu 

diskusiju vai dialogu, lai nonāktu pie vienprātības par universālu  normu kritiska, publiska 

diskursa veidā. Par demokrātiskas sabiedrības izpausmi viľš atzīst komunikatīvo darbību un 

publisko sfēru, kurā normas top un tiek realizētas varas uzraudzībai pilsoľu komunikatīvās 

vienprātības ietekmē. 1983. gadā iznāk Hābermāsa darbs Morālā apziņa un komunikatīvā 

darbība, kurā viľš attīsta diskusiju jeb diskursa ētiku īsi pēc iepriekš tapušā lieldarba par 

komunikatīvo darbību (1981). Hābermāss balstās uz Edmundu Huserlu (Edmund Husserl; 

1859-1938) un viľa Kartēziskām meditācijām, Dţonu Serlu, Vilfrīdu Sellarsu (Wilfrid Stalker 

Sellars; 1912-1989) un Ludvigu Vitgenšteinu, kā arī uz Karlu Oto Apelu (Karl Otto Apel; 

1922) un citiem hermeneitiski un lingvistiski domājošiem filozofiem. Uz Hābermāsa 

novatorisko diskursa ētikas projektu atstājusi ietekmi lingvistiskā filozofija un hermeneitika, 

īpaši  Karla Otto Apela izpildījumā: abi vācu filozofi vairākus gadus kopā strādājuši 

Frankfurtes universitātē, kaut gan tieši diskursa ētikas kopsakarā sākusies norobeţošanās. 

Tomēr Apela izstrādātie ideālas kopienas nosacījumi - patiesības izziľa, patiesums un 

normativitāte - daţādos veidos iekļauti Hābermāsa diskursa ētikā.  

Atsaukdamies uz vācu filozofu Hansu Georgu Gadameru (Hans Georg Gadamer; 

1900-2001) un viľa darbu Patiesība un metode, Hābermāss hermeneitiku sauc par 

interpretācijas mākslu, nevis par metodi
61

. Hābermāsu neapmierina Edmunda Huserla 

fenomenoloģijā uzsvērtais Es, ko Hābermāss aizstāj ar komunikatīvu Mēs. Uzskati/zināšanas 

un norma neveidojas vienatnē ar sevi, bet intersubjektīvi un kopsakarā ar radīto un radāmo 

kultūru. Tā blakus vācu klasiskajā filozofijā Kanta konceptualizētajām tīrā, praktiskā prāta un 

spriestspējas kritikām veidojas komunikatīvā prāta jēdziens, lai izteiktu sociālās normas 

tapšanu un tās koordināciju racionālās diskusijās. Par komunikatīvu darbību Hābermāss atzīst 

uz savstarpēju saprašanos virzītu rīcību, ko pastarpina valoda, kurai ir darbības raksturs. Ne 
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velti Hābermāss nepārtarukti atsaucas uz Sērlu un Ostinu, kritiski izturēdamies pret Sērla 

nozīmes sašaurinājumu intences jēdzienā. Savstarpēja saprašanās atzīta par valodas mērķi. 

  

Komunikatīvā darbība. Par centrālo Hābermāsa komunikatīvās darbības teorijas 

jēdzienu parasti uzlūko darbību (Handlung, Handeln).
62

 Komunikatīvā darbība nozīmē 

”mijdarbību, kur valoda lietota ar mērķi sasniegt savstarpēju saprašanos un kur tā pilda 

darbības koordinatora lomu.”
63

 Ar komunikatīvu darbību Hābermāss saprot “simboliski 

pastarpinātu mijdarbību”
64

, kas izprasta gan kā informācijas apmaiľa un  simbolu 

reproducēšana, gan kā diskusija - racionāla un argumentēta saruna, lai panāktu vienošanos par 

kādu universālu normu.  

Darbība sašķirota/klasificēta piecos tipos: teleoloģiskā, stratēģiskā, normatīvā, 

dramaturģiskā darbība, kurai pievienojas arī komunikatīvā darbība. Katram no darbības tipiem 

ir savs pragmatisks funkciju kopums. Teleoloģiskā darbībā darītājs īsteno kādu mērķi, 

izvēlēdamies līdzekļus un apliecinādams sevi. Stratēģiskā aktivitāte saistīta ar sasniedzamā 

mērķa seku domāšanu un racionālu paredzēšanu. Normatīvisms liek rēķināties ar kopienas 

vērtībām mērķa sasniegšanā un stratēģijā. Dramaturģija jeb ekspresivitāte nozīmē noteikta 

iespaida atstāšanu uz auditoriju. Visbeidzot komunikatīvā darbībā subjekti iesaistīti 

starppersonālās attiecībās, lai vienotos par to, kā saskaľot atšķirīgos projektus, mērķus vai 

darbības.  

Eiropas sociālfilozofijai vai Ričarda Rortija (Richard Rorty; 1931-2007) 

pragmatismam raksturīgo instrumentālo racionalitāti, kuru izsaka mērķis sasniegt 

produktivitāti, veiksmi, peļľu, politiskus, ekonomiskus un kultūras rezultātus, papildina 

komunikatīvā racionalitāte, kuras būtiska sastāvdaļa saistāma ar saprašanu un saprašanos, 

vienprātību, vienošanos, konsensu, kas nepieciešams, lai pamatotu darbību un tās regulatīvos 

nosacījumus.  

Hābermāsa komunikācijas teorija un ētika attiecas uz patiesības un domas, nevis 

cilvēka kā dzīvas substanciālas būtnes komunikatīvo daudzveidību, tāpēc  tajā izmantots 

Frēges (Friedrich Ludwig Gottlob Frege; 1848–1925), analītiskās filozofijas, hermeneitikas 

mantojums. Daţkārt visu ietekmes kopsalikumu un veselumu izsaka komunikācijas 

pragmatisma jēdziens
65

. Hābermāss norāda, ka sociālie aktori iesaistās, no vienas puses, 

mērķtiecīgā racionālā ziľas/vēsts nosūtīšanā un, no otras puses, komunikatīvā darbībā, lai 

sasniegtu saprašanos. Komunikācijas partneriem jāmēģina panākt vienprātību un sadarbību, 

lai saskaľotu plānus un nodomus. Saskaľošanas un harmonizācijas pamatā ir kopīga situācijas 

izpratne un patiesības procedūra, tāpēc daţkārt Hābermāsa komunikācijas ētiku sauc par 

procedūras ētiku - racionālu procedūru, kā nonākt pie universālas normas izveides un 

lietojuma.  
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Valoda. Komunikatīvās darbības sapratne nav domājama bez valodas starpniecības. 

To raksturo intersubjektivitāte, ko izraisa valodas pastarpināta saruna. Izmantojot Gotloba 

Frēges teoriju par to, ka valodas nozīmes analizējamas, balstoties uz lingvistiska 

izteikuma/teikuma loģiku, Hābermāss valodā saskata ne tikai nejaušības un atsevišķumu, bet 

arī objektīvi un loģiski saprotamu izzināmo
66

. Frēges nolūks ir veidot kaut ko loģiski 

saprotamu un analizējamu, tā izvairoties no nejauša psiholoģisma, taču to raksturo zināms 

semantiskais abstraktums, ko cenšas novērst Vitgenšteins, Ostins un citi. Teikums izvēlēts par 

analizējamu valodas vienību, kamēr par runas vienību, līdzīgi Sērlam, atzīts runas akts.  

Valoda. Lai saprastu Hābermāsa komunikatīvi lingvistisko ētiku, nepieciešams 

ielūkoties viľa valodas lietojuma teorijā. Atšķirībā no Serla, Hābermāss runas aktu saista 

nevis ar nodomu sasniegt atzīšanu un pieľemšanu, bet ar, pirmkārt, runātāja intenci, otrkārt, ar 

lietu stāvokļa atveidojumu un, treškārt, starppersonālām attiecībām
67

. Serlam galvenais ir 

runātāja intence, Hābermāsam - arī starppersonālās dialoga attiecības un apstākļi, kādā dialogs 

notiek. Līdzīgi Ferdinandam de Sosīram, kurš izveidoja vispārēju valodas semiotisko teoriju, 

liekot pamatus strukturālismam un semiotikai, Hābermāss veido vispārēju komunikācijas 

teoriju. Tās sākumu viľš saredz Čārlza Morisa (Charles W. Morris; 1901-1979) semiotikā - 

informācijas iekodēšanas un dekodēšanas teorijā. Komunikācijas teorijas nepieciešamība 

izriet no vēlmes un vajadzības paplašināt valodas lietojumu, izejot viľpus kognitīvā aspekta, 

kas uzsvērts analītiskajā filozofijā. Valodas pētījumi papildināti ar pragmatisku tās lietojumu, 

tā iekļaujot tos darbībā, kas iziet ārpus valodas analīzes pētījumiem. Viľš analizē 

Vitgenšteina, Ostina, Sērla, Dummeta runas darbības veikumu, taču atzīst to par nepietiekamu 

viena iemesla dēļ: komunikatīvi lietotie izteikumi šajās runas darbības teorijās nesaista 

izteikumus ar tādām pamatotības/ ticamības/derīguma/likumības (validity) prasībām, kuras 

sniedzas pāri runas kontekstam. Viľš nenoliedz kognitīvo valodas aspektu, norādīdams uz 

vairākiem valodas lietojuma virzieniem - gan intersubjektīviem, gan izziľas/kognitīviem 

mērķiem. Abi minētie mērķi - intersubjektīvais un kognitīvais aspekts - veido runas 

dubultstruktūru
68

, lai kalpotu par sociālās darbības koordinatoru - saskaľotāju, vienotāju.  

Valoda Hābermāsaam veic darbību, līdzīgi Dţona Ostina illokūcijai. Vairākkārt 

uzsvērtas valodas (teikuma un izteikuma) trīs pragmatiskās funkcijas: 1) reprezentācija jeb 

fakta atveidojums, kas saistīts ar validitātes vai ticamības prasību un ko parasti izsaka 

patiesības  apzīmējums; 2) valoda izsaka nodomu (intention), kas var būt patiess vai nepatiess 

un kas vēsta par to, ko runātājs ir nodomājis darīt; 3) valoda iesaistīta starppersoniskās 

attiecībās, kas balstās uz normatīvas pareizības prasību, lai cilvēki varētu saprasties. Minētās 

funkcijas raksturo komunikatīvo kompetenci, proti, runātāja spēju tiekties sasniegt sapratni, 

lai teikto uzklausītu, saprastu, apspriestu un lai no valodas pārietu pie darbības. Komunikatīvo 
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kompetenci tādējādi veido trīs nosacījumi: zināšanas, nodomu īstums un pārliecināšanas 

spēja. 

Komunikatīvā racionālitāte. Valodas pastarpinātajai komunikācijai ir izteikti 

racionāls raksturs, kas rada zināmu vienpusību, par kuru autors ne vienreiz vien kritiski 

vērtēts. Komunikatīvās racionalitātes skaidrojums sniegts 1996. gadā, atbildot Herberta 

Šnēdelbaha (Herbert Schnädelbach; 1936) kritikai, kurā norādītas daţādas racionalitātes 

izpausmes, kas savstarpēji saistītas un izpauţas uzskatos, darbībā un valodā: „Saskaľā ar šo 

pamatstruktūru sasaistījuma (intermeshed) modeli, diskursīvai racionalitātei piemīt tās 

speciālā/sevišķā pozīcija nevis attiecībā uz pamatojuma (foundational), bet uz tās integratīvo 

lomu.”
69

 Komunikatīvā racionalitāte izpauţas kā argumentācija un pamatojums, kaut arī ir 

saistīta ar divām pārējām - zināšanu un darbības racionalitāti.  

Diskursa ētika. Pārzinot un turpinot tālāk attīstīt Dţona Ostina un viľa sekotāja 

Dţona Sērla valodas darbības un runas akta teoriju, Hābermāss nonāk pie diskursa ētikas 

jēdziena. Par diskursa ētiku tā nosaukta aiz nepieciešamības izstrādāt universālus principus 

valodas darbībai ideālā sarunas situācijā. Principi, kas veidoti, turpinot Kanta universālismu, 

ir samērā vienkārši, bet bez tiem nav sasniedzama vienošanās (consensus) par kādu 

mērķtiecīgu racionālu valodas aktivitāti, un tie attiecas uz runātāju, kuram jāizsakās skaidri, 

lai citi saprastu teikto, jāļauj sevī ieklausīties un vienoties ar citiem runātājiem. Runātāja 

principi nosaukti par komunikatīvās darbības pragmatiskiem nosacījumiem un atzīti par 

diskursa jeb runas universāliem nosacījumiem. Diskursīvo racionalitāti, kas visus sasaista, 

Hābermāss nevienādo ar komunikatīvo racionalitāti
70

. Viľš veido pragmatisko nozīmes 

teoriju, kur diskursīvā racionalitāte pieprasa ticamību (validity claim).  

Diskurss tādējādi nozīmē diskusiju, kas balstās uz argumentāciju, no kuras ir atkarīga 

normas validitāte jeb pamatotība un ticamība. Diskusijai ir dialoģisks raksturs, taču tā nav 

atvedināma uz parastu sarunu, jo ikdienas attiecībās argumentācijai nav piešķirama izšķiroša 

nozīme. Diskusijas nepeieciešamas, lai salīdzinātu daţādas perspektīvas vai ielogus un 

meklētu universālāko variantu, nevis aizstāvētu savu vai noliegtu un apkarotu otra individuālo 

viedokli. To sauc par konstruktīvu dialogu, kurā norit universālas normas pieľemšana par 

rīcības pamatojumu un ierosinājumu.  

 Diskursam piemīt racionālas diskusijas raksturs, un tās uzdevums ir panākt 

vienprātību par normu, pirms tā kļūst par darbības sastāvdaļu un virzītāju. Diskursa principi ir 

priekšnosacījums ideālai sarunas situācijai, kurā visi sarunas dalībnieki tiecas pēc saskaľota 

un kopīga sarunas iznākuma, ir noskaľoti lojāli un racionāli kritiski, bet balstās uz racionālu 

argumentāciju un izvairās no savtīguma un manipulācijas vai citām sofistiskām metodēm.  

Komunikatīvais prāts. Ar diskusiju par normu Hābermāss cer panākt sociālu 

kohēziju jeb saskaľu, savienību, vienprātību demokrātiski atšķirīgu uzskatu sabiedrībā un 
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situācijā.  Sarunas nosacījumi un runātāja principi veido komunikatīvā prāta kanonu, ar kuru – 

komunikatīvo prātu – Hābermāss papildina Kanta tīro, praktisko prātu un estētisko 

spriestspēju jeb gaumi. Racionālu komunikatīvo prātu nodrošina argumentācija, kurai 

Hābermāss vairāk pievērsies 60. gados Stīvena Tulmina (Stephen Tulmin; 1922-2009) 

ietekmē
71

. Stīvenu Tulminu parasti atzīst par argumentācijas teorijas pamatlicēju 20. 

gadsimtā. Hābermāss izveido lingvistiskās pragmatikas teoriju, kurā no Tulmina aizgūtai 

argumentācijai piemīt svarīga loma: saruna vieno tās dalībniekus sadarbībai, ja tā atbilst 

argumentētiem pragmatiskiem priekšnosacījumiem un ideālas sarunas situācijas 

nosacījumiem. 

Saruna jeb dialogs nav tikai Hābermāsa teorijas saturs. Tās izziľu un refleksiju 

ilgstoši veikusi hermeneitika. Arī mūsdienu kristiešu mediju teorijas sarunu atzīst par galveno 

humāno vērtību kopā ar individuālu pašpārveidi
72

. Tas, kas atšķir Hābermāsa dialogu, ir īpaša 

attaisnojuma (justification) un argumentācijas procedūras izstrāde. Ne velti viens no 

Hābermāsa darbiem saucas Patiesība un attaisnojums (vācu val.- Wahrheit und 

Rechtfertigung; angļu val. -  Justification and application). Bez attaisnojuma dialogs nav 

rezultatīvs un pārvēršas tukšā, veltīgā un formālā saziľā. Universālu saprašanās jeb 

vienošanās ideju Hābermāss savukārt ieguvis Kanta un Vilhelma fon Humbolta (Wilhelm fon 

Humboldt; 1767-1835) ideju ietekmē. Vācu domātājs Humbolts nošķīris universālu 

saprašanos un individuālas semantiskās atšķirības valodas lietojumā. No šejienes Hābermāss 

iegūst valodas racionālitātes izparatni
73

.  

Argumentatīva komunikācija balsta patiesību, kas nav iespējama kādas autoritātes 

ietekmē, bet veidota racionālas sarunas (diskursa) procedūrā. Kā jau teikts iepriekš, 

vienošanās un saprašanās sabiedrībā nepieciešama mērķu un darbības koordinācijai.  

Runas darbības un komunikācijas jēdzieni nepieciešami, lai izprastu Hābermāsa 

morālo apziľu, kas veidojas komunikatīvi. Lai skaidrotu morālo apziľu, Hābermāss ir 

atsaucies uz amerikāľu psihologa Lorensa Kolberga (Lawrence Kohlberg; 1927-1987) 

„morālo apziľu” un tās attīstības jēdzienu.  

Kanādas filozofs Čārlzs Teilors (Charles Margrave Taylor; 1931) pārmetis 

Hābermāsam komunikatīvā racionālisma vienpusību, to bāzējot un pamatojot tikai un vienīgi 

formāli un kognitīvajā filozofijā. Hābermāss tam nepiekrīt, jo neuzlūko morālpraktisko 

aspektu par visaptverošu
74

. Protams, komunikatīvā praksē dominē patiesums un īstums, kas 

ļauj uzticēties, nevis patiesības kognitīvie pierādījumi, kaut gan noliegt abu saikni nav 

pamata: „Ikdienas komunikatīvās prakses sniedzas pāri validitātes plašajam spektram. 

Normatīvās pareizības prasības veido tikai vienu no vairākiem validitātes aspektiem. Morālās 

problēmas rodas vienīgi tad, kad darbības konflikti risināmi tās dalībnieku vienprātībā šāda 

aspekta skatījumā (Everyday communicative practices extend across a wider spectrum of 
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validity; claims to normative rightness constitute only one among several aspects of validity. 

Moral issues arise only when conflicts of action are to be resolved with the consensus of the 

participants from the point of view of this one aspect alone.
75

  

Te nu Hābermāsam grūti piekrist, jo tādējādi tiek pārāk sašaurinātas morāles funkcijas. 

Hābermāss morāli saista tikai un vienīgi ar normatīvismu, ar konfliktu risinājumu un ar 

argumentāciju.  

Polemikā ar Čarlzu Teiloru viľš šķir morāli no ētikas un skaidro, ka ētika nevar aptvert 

visus racionālas ikdienas komunikācijas daudzos aspektus, turklāt var to izdarīt tikai 

normatīvas teorijas aspektā
76

. Ar morāli viľš apzīmē universālu darbības noteikumu izstrādi, 

tātad normatīvu veidojumu, kas savstarpēji pieľemams kā norma daţādu lomu un pozīciju 

situācijā. Morāle viľam saistās galvenokārt ar taisnīgumu, kas ļauj saskaľot lomas un 

pozīcijas, atsaucoties uz komunikatīvi pieľemtiem universāliem darbības un sadarbības 

nosacījumiem. Ētika viľam nozīmē normu izstrādi labai/saprātīgai dzīvei: tā nav tikai 

darbības normu kopums, bet dzīves veids, kas attiecas uz individuālu identitāti. Teilors iebilst 

pret komunikatīvo racionalitāti un līdz ar to Hābermāsa procedūras ētiku, saskatīdams tajā 

vienpusīgu formālismu un kognitīvisma ietekmi, kas mazina ētisko aspektu. Hābermāss 

aizstāvas, norādīdams uz ētiskā aspekta nepietiekamību, un saglabā pārliecību par procedūras 

ētikas nozīmi: ”Vai gan katram racionalitātes jēdzienam nav jāpaliek iesaistītam (enmeshed) 

atsevišķas dzīves formas substantīvajā saturā, labas dzīves detalizētā vīzijā?” (Does not every 

concept of rationality have to remain enmeshed with  the substantive contents of particular 

form of life, with a particular vision of the good life?)
77

. 

Ideāla dialoga situācijai ir vairāki nosacījumi. Pirmkārt, tās dalībniekiem jābūt 

nopietniem nodomiem iegūt pārliecību par patiesību un normas universālismu
78

. Otrkārt, 

pastāv runas situācija ar tās nosacījumu - saprotamību. Treškārt, sarunas dalībniekiem jātiecas 

pēc argumentācijas, nav pieļaujama manipulācija. Pats Hābermāss uzskaita runas situācijas 

nosacījumus: ”Publisku atklātību, iesaisti, vienlīdzīgas līdzdalības tiesības, imunizāciju pret 

ārēju vai iekšēju piespiešanu, kā arī dalībnieku orientāciju uz saprašanās sasniegšanu, tas ir, 

patiesu izteikumu.”
79

  

Diskursa ētikas veidotāju vada intuitīva pārliecība, ka loģiski argumentēti spriedumi 

spēj pretoties telpas, sociāliem un laika ziľā neierobeţotiem mēģinājumiem tos apstrīdēt un 

atspēkot.
80

 Ideālā komunikatīvā runas situācijā un argumentētās vienošanās rezultātā iegūtās 

patiesības noder un ir lietojamas visos kontekstos, un tās ir aizstāvamas visos kontekstos. 

Argumentēta, komunikatīvi godīgi un vienprātīgi gūta patiesība ir imperatīvs un ideāls, kas 

aizsargājams, aizstāvams visos iespējamos kontekstos pret jebko un ikvienu. Tā Hābermāss 

cenšas pārvarēt patiesības diskursa teoriju nenoteiktību. Ja spriedums (proposition) iegūts 

loģiskā argumentācijā un vienprātīgā komunikatīvā procedūrā, tas ir pieľemams par patiesu 
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universāli - visur un vienmēr. Nav svarīgs komunikatīvās kopienas paplašinājums. Nav cita 

ceļa patiesības pierādījumam kā komunikatīva argumentācija.  

J.Hābermāss atzīst četrus ideāla diskursa nosacījumus: vispārēju iesaisti dialogā, 

vienlīdzīgas tiesības uz līdzdalību, brīvību no represijām un orientāciju uz saprašanās 

panākšanu. Šie četri nosacījumi veido ideālas, tas ir, argumentētas sarunas nosacījumus, kas 

nav pakļauti laikam un balstās uz zināšanām un atklātību. Jāľem vērā, ka šāda idealitāte 

iespējama nevis darbībā, kas notiek reālā dzīves pasaulē, bet racionāli organizētā diskursā. 

Argumentēts diskurss ļauj problematizēt intuitīvos dzīves pasaules priekšstatus un transformēt 

tos. Vienīgais ontoloģiskais ierobeţojums šādai patiesības un normatīvā universālisma 

procedūrai ir laiks
81

. Ideāli pamatota un attaisnota norma un patiesība ir Hābermāsa stiprā 

pils, pie kuras tverties nenoteiktības un relativitātes situācijā. Patiesi spriedumi spēj pretoties 

jebkādiem iebildumiem un lietojami jebkurā kontekstā, tātad - universāli. Hābermāss uzsver 

Janusveidīgo patiesības jēdzienu, kas pārbaudāms teorētiski un praktiski - darbībā. Ikdienā 

patiesību mēra ar rīcību, teorētiski- argumentējot. Parasti Hābermāsa racionālisma kritiķi, un 

to nav maz, apstrīd viľa sarunas argumentēto raksturu un racionālismu. Tā, piemēram, 

Ričards Bernšteins (Richard Bernstein; 1932) jautā:  „Kas un pēc kādiem kritērijiem izlemj to, 

kas atzīstams par argumentu un kas ne, un kas veido labāka argumenta spēku?”
82

 Minētais 

autors apšauba arī atsevišķos gadījumos, piemēram, filozofu diskursā, sasniedzamās 

vienprātības vēlamību.  

Hābermāss apstrīd Ričarda Rortija pragmatismu, kas kontekstuāli iesaka iekļaut pēc 

iespējas lielāku cilvēku skaitu patiesības apliecināšanā. Šis Rortija  patiesības nosacījums - 

atkarība no to apliecinātāju daudzuma - neatbilst Hābermāsa universālisma imperatīvam, jo 

diskursa patiesība nav  atkarīga no kopienas vai, kā teiktu Hābermāss, etnocentrisma, bet gan 

no argumentācijas.Etnisko kopienu aizstāj viľa komunikatīvā kopienā. Rortija saikne ar 

vienādi domājošiem ironistiem, intelektuāļiem, kas veido kopienu, kura kalpo par atbildības 

nosacījumu, neatbilst Hābermāsa universālismam, jo, savas kopienas prioritātei pastāvot, 

vispārēja jeb universāli neitrāla patiesība un tās pamatojums nav iespējams. Hābermāss negrib 

zaudēt regulatīvu patiesības ideju un rod tās attaisnošanu) argumentētā pamatojumā, nevis kā 

Rortijs, intelektuāļu grupas kontekstā un tās vienprātīgā solidaritātē.  

Pastāv noteikti racionalitātes un universālā standarti, kurus Hābermāss, tāpat kā arī 

Rortijs, meklē. Atšķirībā no Rortija viľš tos rod racionālā pamatojumā, nevis intuitīvu uzskatu 

vienprātīgā atbalstā
83

. Hābermāsam nav pieľemams Rortija pragmatiskais, neodarviniskais 

pavērsiens uz pielāgošanos, panākumiem kā patiesības instrumentāliem nosacījumiem, tāpēc 

darbā Par Ričarda Rortija pragmatisko pavērsienu( 1996) viľš uzsver, ka ikdienai 

nepieciešami kritiski pārbaudīti standarti (normas), nevi tādi, kas sekmē pielāgošanos un 

veiksmi. Hābermāsa universālā pragmatika norāda, ka universālais nav citādi sasniedzams, kā 
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vienojoties komunikatīvi, tikai nevis intuitīvi pārľemot normas, bet nepieļaujot novirzes no 

racionāli argumentētas valodas loģikas.  

 “Universālā pragmatika”, kā 70. gados Hābermāss dēvē savu mēģinājumu radīt 

vispārēju komunikācijas teoriju,  par svarīgāko izvirza validitātes (ticamības, spēkā esamības, 

diskursu likumības) nosacījumu. Hābermāss izvirza četrus validitātes nosacījumus: 

saprotamību, patiesību, normatīvu pareizību un īstumu, patiesumu. Atbilstīgi validitātes 

četrām prasībām, Hābermāss visus runas aktus dala četrās grupās: komunikatīvajos (runāšana, 

jautāšana, atbildēšana), konstatīvajos ( ziľojumi, apliecinājumi, prasības), regulatīvajos 

(pavēles, prasības, atgādinājumi) un ekspresīvajos (vēlmes, bailes, cerības, domāšana).  

Komunikatīvie akti norāda uz izteikuma svarīgāko pazīmi - uzrunāt, jautāt, atbildēt, 

sekojot Ostina illokūcijas spēkam, kas pavada runu. Konstatīvajos aktos Habermāss apliecina 

savu kognitīvo uzskatu, ka patiesība balstās uz atbilstību kaut kam, kas pastāv objektīvi. 

Regulatīvās struktūras attiecas uz intersubjektivitāti – komunikatora un klausītāja/adresāta 

attiecībām, kuras izvirza prasības ievērot noteikumus un pakļauties attiecību regulācijai. 

Ekspresīvie akti raksturo patiesos runātāja nodomus un vēlmes komunikācijā.  Runas 

struktūras atklāj valodas lietojuma daudzpusību, ne tikai kognitīvu vai gramatiski lingvistisku 

aspektu. Minētā daudzveidība norāda uz darbības sociālo raksturu, kas, kā jau minēts iepriekš, 

ir Hābermāsa teorijas galvenais virziens - sociālā darbība un tās saskaľošana, kas iespējama, 

pateicoties valodas racionālā illokūcijas spēka esamībai  un validitātei, kuras skaidrojumam 

tērēts daudz intelektuālo resursu. Runa veidojama tā, lai klausītājs to saprastu. Protams, ne 

tikai no runas racionāli loģiskās nevainojamības izriet saprašanas rezultāts, ja tas ir pretrunā ar 

citiem eksistenciāliem un intencionāliem mērķiem viľpus komunikācijas 

Runas darbība, runas situācija iegūst formālās pragmatikas apzīmējumu Hābermāsa 

80. gadu darbos un kalpo par skatupunktu, no kura palūkoties, kā veidojas saskaľa 

(Verständigung) starp sociāliem aktoriem. Agrīnajos Hābermāsa darbos norādīts uz 

Verständigung divnozīmību: viena un tā paša izteikuma vienāda saprašana un vienprātība 

attiecībā uz izteikuma pareizību vai attiecībā pret savstarpēji atzītu normatīvo pamatni
84

. 

Hābermāss nenoliedz, piemēram, apzinātu nepatiesības teikšanu vai apslēptas vai atklātas 

nesaskaľas, taču izslēdz tās no universālas normas idealitātes meklējumiem.  

  Nozīmes veidojas intersubjektīvi - komunikācijā. Situāciju vērtējumā 

sasniedzama vienprātība, un Hābermāsu interesē veids, kādā tā panākta un panākama. 

Darbību pavada nozīmes piešķīrums Darbības saskaľošanu Hābermāss uzskata par būtisku 

sociālās darbības mērķi, kura sasniegšanai nepieciešama komunikatīvā kompetence. Viľš 

nenošķir kognitīvo valodas lomu, proti, pasaules atveidi un saprašanu, no komunikatīvās jeb 

saprašanās uzturēšanas lomas. Viľš atzīst valodas dubultstruktūru, kaut gan uzskata tās abas 
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par savstarpēji saistītām un atkarīgām – kognitīvi komunikatīvām. Līdzīgi Kantam, mērķis ir 

inteligibilitātē –saprašanā un komunikatīvā saskaľā.  

Tā pamazām veidojas viľa komunikatīvās darbības teorija, kurā lingvistiskā 

komunikācija kļūst par īpašu sociālās darbības tipu. Viľa komunikatīvās darbības teorija sākas 

ar ikdienas valodas validitātes pētījumiem. Validitāte nozīmē pamatotību, ticamību, likumību, 

spēkā esamību, un Habermāsam validitātes perspektīva ir lingvistiskās mijdarbības galvenais 

interesējošais aspekts.  

Hābermāsa komunikāciju raksturo galvenokārt lingvistiskas izteiksmes un loģiskās 

argumentācijas ielogs, citiem 20. gadsimta filozofiem, piemēram, Levinas, atstājot paplašinātu 

komunikatīvās izteiksmes jēdziena lietojumu. Atšķirībā no Levinas ētikas, kas izsaka 

nevispārināmu individuālu izteiksmi, kas iekļauta sejas jēdzienā, Hābermāss uzsver 

individuālas apziľas un tās telplaiciskās esamības transcendenci, lai atzītu vienas un tās pašas 

nozīmes pastāvēšanu “daţādiem cilvēkiem daţādos kontekstos”
85

, jo, tikai sniedzoties pāri 

individuālās apziľas plūsmai, iespējama racionāla lingvistiskā komunikācija.  Lai lingvistiski 

saprastos, nepieciešama universālas nozīmes pastāvēšana. Sākumā savu lingvistiskās 

komunikācijas teoriju Hābermāss nosauc par universālu un tikai vēlāk pārdēvē par formālu. 

Komunikatīvā racionalitāte nozīmē lingvistiskas izteiksmes komunikatīvu lietojumu
86

un tās 

uzdevums - sasniegt vienprātību patiesības izziľā, darbībā, komunikācijā ar  lingvistiskiem 

līdzekļiem: “Komunikatīvā racionalitāte ir izteikta, pateicoties runas vienojošam spēkam, kas 

vērsts uz saprašanās sasaniegšanu, lai saglabātu starpsubjektīvi kopīgu dzīves pasauli, kur 

ikviens var vērsties pie vienas un tās pašas objektīvās pasaules.“
87

 Komunikatīvais valodas 

lietojums ļauj izteikt runātāja nodomus (intencionālā semantika), atveidot lietu stāvokli un 

veidot starppersonālas attiecības ar citiem.  

Gramatiska izteiksme nodrošina “nozīmes ideālu universalitāti”
88

, kas kalpo par 

validitātes (pamatotības) nosacījumu. Validitāte. Procedūras struktūrā par vadošo jēdzienu 

uzlūkojams validitātes skaidrojums. Validitāte attiecas uz sacītā ticamību, kas attaisno tās 

spēkā esamību. Lai komunikatīvā darbība notiku, jābalstās uz likumīgumu, kas apliecina 

teiktā spēka esamību un patiesumu. Ticamības (validitātes) prasības izstrādātas komunikatīvās 

darbības teorijā un diskursa ētikā - publiskās sfēras pētījuma loģiskā turpinājumā: pēc 

vēsturiskās komunikācijas pētījuma jānoskaidro pašas komunikācijas struktūra - ne tikai 

vēsturiski, bet arī loģiski. Hābermāss akcentē ne tik daudz individuāli stratēģisku, kā kopējās 

publiskās vienošanās procesā iegūtu validitāti, tāpēc izstrādāta tās sasniegšanas procedūra. 

Validitāte iekļauta  jau iepriekš vairākkārt minētajos trīs  virzienos:  kā saprotama un skaidra 

vēsts, kā normatīva preizība un kā komunikatīvo nodomu īstums jeb patiesums. 

Pirmo validitātes pragmatiskās interpretācijas pavērsienu Hābermāss rod britu valodas 

un loģikas filozofa Maikla Dummeta darbos
89

: izteikumu var saprast nevis saskaľā ar 
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kognitīvās patiesības nosacījumiem, bet iepazīstot pārliecināšanas patiesos iemeslus, kas virza 

to vai citu nozīmes vēstījumu un tā saprašanu. Validitāte  ir viens no “argumentācijas spēles” 

panākumu pieľēmumiem, kurā runātājs pārliecina pārējos par validitātes prasības 

attaisnojumu (justification)
90

. No kognitīva skaidrojuma un kognitīvas semantikas kā 

atveidojuma patiesības nosacījuma validitātes procedūra pārnesta uz komunikatīvu procesu un 

tādējādi paplašināta, jo patiesība nav tikai semantiski skaidrojama, analizējot runātāja 

izteikumu, bet atkarīga no tā, kā izteikumu saprot tajā iesaistītie, t.i., no izteikuma 

intersubjektīvas pragmatiskas atzīšanas (intersubjective recognition), no klausītāja piekrišanas 

vai nepiekrišanas
91

.  

Validitātes pragmatiskā pavērsiena skaidrojums iesaista Dţona Ostina illokūcijas 

jēdzienu, kurā,  kā norāda Hābermāss, Ostins saskatījis iracionālu runas akta komponentu
92

. 

Komunikatīvi iesaistot nozīmes veidošanā klausītāju,  Hābermāss vispārina Dummeta 

papildinājumu, proti,  propozicionālas patiesības normatīvu pareizību un, kas vēl nozīmīgāk - 

subjektīvu nodomu patiesumu (truthfulness). Ticamības prasība nozīmē, ka ir jāiepazīst ne 

tikai pats izteikums, bet iemesli, kas pamatā runātāja vēlmei un prasībai pārliecināt klausītāju 

par savu patiesību, lai to padarītu pieľemamu. Ar valodas zināšanām un valodas respektēšanu 

ir par maz, arī ar individuāla izteikuma analīzi nepietiek, lai ticamības jeb validitātes prasība 

piepildītos.  

Validitāte savukārt izpauţas trejādi: 1) kā patiesības prasība; 2) kā normatīva pareizība 

attiecīgā situācijā un 3) kā runātāja/ komunikatora patiesuma (truthfulness) prasība. Minētās 

trīs validitātes prasības ir universālas, proti, bez tām nevar pastāvēt neviena runas darbība un 

komunikācija, kurā saskaľojami uzskati. Validitāte piemīt intuitīvi lietotai valodai un 

nodrošina sociālo kārtību, kas savukārt balstās uz savstarpēju atzīšanu.  Atbilstīgi trim 

validitātes prasībām jeb nosacījumiem  veidojas trīs komunikatīvo izteikumu un runas 

darbības veidi - konstatīvā jeb patiesību vēstījošā runas darbība, normatīvā/regulatīvā un 

ekspresīvā runas darbība
93

. Ar validitātes uzsvērumu runas darbības pētniecībā Hābermāss 

paplašina valodas un tās sociāla lietojuma teoriju salīdzinājumā ar Vitgenšteinu, Ostinu un 

Sērlu. Vienlaikus viľš saskata trīs abstrakcijas maldus: semantisko, kognitīvistisko un 

objektīvistisko. Semantiskais saistāms ar jau Vitgenšteina atklāto valodas pragmatiskā 

lietojuma nepieciešamību, kad lingvistisko izteikumu nozīme identificējama vienīgi kopsaistē 

ar reālo vai iespējamo darbības situāciju. Kognitīvais abstraktums sašaurina nozīmi, saistot to 

tikai ar asertoriskiem/ apgalvojuma teikumiem un apgalvojuma spriedumiem. Objektīvistiskie 

maldi saistāmi ar runātāja un klausītāja izslēgšanu no patiesības nosacījumiem, atstājot nozīmi 

kopsaistē ar loģiski noskaidrojamiem patiesības nosacījumiem.  

Jirgena Hābermāsa valodas sapratne ir pragmatiski daudznozīmīga. Vismaz trīs 

funkcijas atklājas valodas lietojumā: pirmkārt, valoda atveido objektu vai norisi; otrkārt, tā ir 
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komunikācijas līdzeklis, lai apmainītos domām un vienotos par atveidojamo un atveidojumu; 

treškārt, valoda ir “darbības forma”, kas lietojama  starppersonisko attiecību komunikatīvai 

veidošanai
94

. Minētās valodas funkcijas izsakāmas trīs virzienos - atveidojumos 

(representation), kas vienlaikus ir iesaistīti komunikatīvā darbībā, kurā savukārt veidojas 

starppersoniskas attiecības. Hābermāss norāda uz diviem virzieniem, kuros darbojas 

lingvistisks izteikums - uz pasauli un adresātu, kam tālāk nododams izteikums komunikācijā. 

Ir svarīgi, lai adresāts dalītu komunikatora uzskatus, lai pieľemtu un atzītu tos, tāpēc patiesība 

un tās pamatojums ir īpaši svarīgs. Validitāte īpaši svarīga tāpēc, ka tā izplatās komunikatīvi.  

Atzīšana sasaista saprašanās mērķi gan ar atveidojuma patiesumu, gan pateikšanas prasmi, lai 

pārliecinātu par patiesību, kas normatīvi pareizi pamatota un labi izteikta komunikatīvi. 

 Atzīstamībai/atzīšanai  (recognition)  ir divi raksturojumi.  Pirmais ir kooperatīvo 

saistību un atbildības raksturojums, bez kura nevar pastāvēt komunikatīvo attiecību tīkls un 

sociālā kārtība, un otrais ir racionālisms, kas nodrošina argumentāciju, bez kuras nav 

iespējama valodas lietojuma pamatotība ne ikdienas, ne, kā to dēvē Hābermāss, naivā 

komunikācijas darbībā, bet tikai diskursā jeb argumentētā runā. Hābermāsa devums ir formāli 

semantiskās pieejas papildinājums ar pragmatisko un iziešana ārpus valodas un patiesības 

kognitīvā aspekta robeţām, iekļaujot to komunikatīvā lietojumā, kurā ir ne tikai runātājs, bet 

apstākļi, kas virza runāt, un klausītājs, kas pieľems vai nepieľems runāto.  Patiesībai nepietiek 

tikai ar gramatisku izteiksmes pareizību vai loģiskumu, bet tā jāpieľem kopā ar apstākļiem, 

kas to veicina.  

Diskurss. Publiskā diskursa jēdzienu Hābermāss lieto savā habilitācijas darbā 

Publiskās sfēras strukturālā transformācija. Vēlāk no šī jēdziena izaug komunikatīvās 

darbības teorija un publiskās sfēras jēdziens. Ar publiskā diskursa jēdzienu Hābermāss apzīmē 

integrējošu spēku, kas pastāv blakus valsts un tirgus ekonomijas organizācijai. Varas un 

naudas nediskursīvajām praksēm Hābermāss pievieno demokrātisko  - diskursīvo publicitātas 

sfēru. 

Par diskursīvo praksi domāts 1974. gada rakstā Pārdomas par komunikatīvo 

patoloģiju.
95

 Interaktīvā jeb komunikatīvā kompetence regulē uzvedību iekšēji, kamēr 

patoloģija, kas kropļo un grauj publisko diskursu, noved pie konfliktiem. To risinājumā 

Hābermāss paļaujas uz iekšēju regulāciju, ko sākotēji sauc par interaktīvo, vēlāk 

komunikatīvo kompetenci. Komunikatīvā darbība ir socializācijas medijs, kas translē vides 

ietemi uz indivīdu
96

. Valoda organizē ne tikai pieredzi, bet arī vēlmes un vajadzības: “[.. 

]mūsu uz vajadzībām balstītā daba (Bedürfnisnatur) ir komunikatīvi strukturēta.”
97

 

Publiskā sfēra, kuru šodien lieto ne vairs vienskaitlī kā attiecībā uz 19. gadsimtu, bet 

daudzskaitlī - ietver valsts organizācijā neiekļautu, bet ar to saistītu nozīmju un viedokļu 

komunikāciju, kurā apliecināts vērtējums notiekošām un sākums jaunām darbībām. 
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Hābermāss runā par burţuāzisku, vienotu publisko sfēru, kurā valodai - diskursiem ir 

noteicoša loma. Taču ne vienmēr publiskā sfēra veidojas mierīgā, loģiskā, racionāli 

argumentētā  un mērķtiecīgā sarunā. Jūlija Kristeva uzsver citu - publiskās sfēras agonistisko 

aspektu. Agon - grieķu valodā apzīmē cīľu un tā pastāv arī publiskā sfērā,  ne tikai militārā 

kaujas laukā. Tā veidojas tāpēc, ka publiskā sfēra ir plurāla, un mierīga, racionāla 

komunikācija universālas patiesības un sociāla taisnīguma labā sastopama retāk nekā cīľas un 

konflikti, kuros viedokļu daudzveidība saistīta ar dominantes mērķiem un varu publiskā telpā.   

Konflikti un cīľas notiek gan starpsubjektu - indivīdu, grupu -, gan starpkultūru līmenī.   

Publiskā sfēra interesējusi Hābermāsu kopš viľa habilitācijas darba Publiskās sfēras 

strukturālā transformācija 20. gadsimta 60. gados.  Kaut gan savulaik kritiski vērtēta
98

, tā 

sniedz daudz jaunu priekšstatu par apgaismes potenciāla vēsturisko attīstību, ko sauc par 

burţuāzijas laikmetu, īpaši pieaugot izglītībai un plašsaziľas līdzekļiem. Hābermāss analizē, 

kā elitisko pieeju ar tās ekskluzīvo filozofisko raksturu aizstāj publiskais diskurss jeb masu 

komunikācija, kura kvalitatīvi zaudē salīdzinājumā ar elitāri intelektuālo redzējumu, tomēr 

bez tās nav domājama sabiedrības attīstība mūsdienās.  

Vēsturisko pieeju un modernitātes pētījumu turpina 1985. gada darbs Modernitātes 

filozofiskais diskurss. Izmantojot Hēgeļa pilsoniskās sabiedrības jēdzienu, Hābermāss turpina 

tās analīzi. Pilsonisko sabiedrību raksturo racionāli  kritisks diskurss, ko pamatojis Kants, 

atzīdams to par universālu, tādu, kas izsaka Ţana Ţaka Ruso (Rousseau, Jean-Jacques, 1712-

1778) uzsvērto vispārējo interesi. Burţuāziskajā publiskajā sfērā iekļaujas privātas, 

autonomas personas, kuras komunikācijā veido publiskumu, Kanta vārdiem, publiski lieto 

prātu. Līdzīgi brīvai individuālai komunikācijai tirgus sfērā, veidojas brīvas attiecības 

publiskajā sfērā, kas nošķirtas no oficiāliem viedokļiem un institūtiem. Tirgus un 

ekonomiskais faktors iekļauts skaidrojumā, līdzīgi marksismam. Tirgus likumi veidojas 

dabiski un stihiski, tāpēc publiskā pilsoniskā sabiedrība uzlūkota par likumsakarīgi neitrālu. 

Protams, ka izvirzās jautājums, vai publiskā sfēra ir saprātīga patiesības pieejamības forma. 

Privātie indivīdi vairs nepulcējas salonos vai kafejnīcās kā privātcilvēki, bet  publiski izsaka 

kopējas sabiedrības vajadzības, tā uzturēdami komunikāciju ar valsti, kura arvien vairāk 

iespieţas privātajā sfērā
99

.  

Privātie publiskās sfēras dalībnieki izsaka nevis savu vai ģimenes, bet, līdzīgi Ruso un 

Kantam - vispārēju interesi. Vispārēja griba nav iespējama citādi kā dialogā un kompromisos. 

Racionāli kritiska domāšana norit dialogā, kurā normatīvi meklēta universāla, vispārēja 

interese. Privāti konflikti starp uzľēmēju un strādnieku regulējami ar valsts starpniecību. 

Galvenā rūpe ir par jaunās publiskās sfēras kvalitāti, samazinoties elitāri kritiskam diskursam, 

ko aizstāj demokrātisku viedokļu daţādība. 
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 Publiskā sfēra nav domājama bez medijiem, kuru  komunikācijā notiek nopietnas 

kritiskas diskusijas aizstājums ar publisku pašdemonstrēšanos, ko vēlāk situacionists Gijs 

Debors (Guy Ernest Debord; 1931-1994) nodēvē par izrādes sabiedrību. Hābermāsa cerība 

likta uz racionāli kritiska diskursa nopietnību, kuras īstenojumu varētu sekmēt viľa vēlāk 

veidotā diskursa ētika. Viľš noliedz nejaušu publisku dominanti, kas izpauţas mūsdienu TV 

un vizuālo mediju klātienē. Cerība paliek, un tā izteikta dominantes aizstājumā  ar ētisku 

komunikāciju.  

Kritiski vērtēts, minētais Hābermāsa habilitācijas darbs kļuvis par nozīmīgu 

komunikācijas teorijas daļu, īpaši pats publiskās sfēras (Öffentlichkeit) jēdziens. Publiskā 

sfēra ir atklātība, atvērtība. Daţkārt, piemēram, franču valodā, izvairās no vācu Öffentlichkeit 

tulkojuma, jo neatrod precīzu tā aizstājēju. Ar publisko sfēru Hābermāss izsaka demokrātijas 

pamatu - komunikatīvu kopienu, kurā norisinās patiesības argumentācijas procedūra un 

kopīgas debates par valstiski nozīmīgiem jautājumiem, kas Eiropā plaši norit apgaismes 

ietekmē. Publiskā sfēra izsaka apgaismes racionālo un emancipatoro potenciālu.  

Vārds publiskums latviešu valodā parasti lietots piesardzīgi, taču publiskā sfēra atstāta 

tulkotā variantā. Publiskot, padarīt publisku iekļauj juridisku saturu - tas ir ar tiesiska lēmuma 

publiskošanu saistīts jēdziens. Publiskā sfēra jēdzieniski ir sen pārceļojusi no Hābermāsa 

teorijas uz ţurnālistiku un citām praksēm, kur tā kļuvusi par plaši praktiski lietotu un 

teorētiski tālākattīstītu, auglīgu un nepieciešamu jēdzienu. To attiecina uz literatūras 

apspriešanu
100

, uz mediju publisko telpu, uz intelektuālo vidi un tās pētniecību (skat. 

asociatīvā pieeja).  Nemaz tik bieţi ar jēdzieniem tā nenotiek, kad tie iziet ārpus/viľpus 

teorijas, kuras dēļ tie radīti, robeţām. Lietojums saistās ar diskursa sfēru, ar patiesības 

argumentāciju, pilsonisko sabiedrību, tās diskusijām un demokrātiju.  

   Hābermāss šķir sistēmu no dzīves pasaules līdzīgi Huserlam. Ar sistēmu 

saprasta institucionalizācija, kas raksturo politisko sistēmu. Dzīves pasaule, kura nebalstās uz 

lingvistisku racionālismu, pārtop publiskā sfērā. Publiskā sfērā cilvēki kopā sprieţ par 

sociāliem un politiskiem jautājumiem. Sistēma ietekmē dzīves pasauli un otrādi,- 

demokrātiskā sabiedrībā publiskā sfēra ietekmē sistēmu. Taču tas attiecas uz 19. gadsimta 

sabiedrību, kamēr mūsdienās masu komunikācija nomaina publisko sfēru, aizstāj to un 

politiku pārvērš no līdzdalības, ko dzīves pasaule ietekmē, par izrādi, ko pasīvi var vērot TV 

ekrānos un portālos.  

Masu komunikāciju Hābermāss vērtē ambivalenti jeb divnozīmīgi: no vienas puses, 

paplašinās komunikatīvās iespējas, no otras - tā hierarhizē publiku. ( (1987a:390) . Dzīves 

pasaules kolonizācija ir viens no Hābermāsa secinājumiem. Dzīves pasaulē aktivizējas 

sociālās kustības, par kādu Hābermāss uzskata feminismu. 
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Nošķirta darbība no rīcības. Rīcību (behavior) ievada intence, ar kuru Hābermāss 

saprot semantisku, normētu saturu, proti, tādu, kas atbilst vai neatbilst normai. Noteikumi ir 

spēkā esoši normatīvi. Hābermāsa ētiku dēvē par diskursa ētiku, kurā diskurss nozīmē 

argumentētu sarunu un kurā meklēta racionāla vienprātība (consenss) atbilstīgi validitātes 

(ticamība, pamatotība, likumīgums) nosacījumiem. Ideāls diskurss ir apzināti vērsts uz 

vienprātību, atbilstošs validitātes prasībām, racionāls. Ideāla sarunas situācija atbrīvota no 

neīstuma, nedemokrātiskuma, to raksturo patiesi nodomi/vēlmes sasniegt consensus 

godprātīgā argumentācijā, izslēdzot maldināšanu un manipulāciju. Turklāt visi ir tiesīgi 

iesaistīties, tikai iesaistei jāatbilst procedūras ētikas nosacījumiem. 

Procedūras ētikā iekļauti trīs nosacījumi - patiesums, regulējums un nodomu īstums. 

Tā izveidots ideāls modelis, kas kalpo par ētiska diskursa iedvesmotāju. Tas nenozīmē, ka 

Hābermāss neapzinās realitāti. Kādā no sākotnējiem rakstiem par komunikatīvo patoloģiju 

(Pārdomas par komunikatīvo patoloģiju - 1974) viľš pievērš uzmanību novirzēm un traucētai 

komunikācijai. Lai to novērstu, viľš izvirza komunikatīvās kompetences argumentu. 

Procedūras ētikas principus Hābermāss atzīst par idealizētiem pieľēmumiem, t.i., tādiem, kuri 

norāda uz jābūtību, nevis faktisko runas darbību, taču tie izsaka ticamas, labi argumentētas 

sarunas mērķi, kaut arī ideāla sarunas situācija sasniedzama tikai daļēji. Bez idealizācijas 

nebūtu iespējama esošās nepilnīgās argumentācijas kritika un tiecība pēc lielākas sociālās 

kooperācijas un kārtības.  Viss, kas ētikā balstīts uz jūtām, dispozīcijām vai subjektu 

lēmumiem, Hābermāsam iegūst ētiskā subjektīvisma un empīrisma apzīmējumu
101

.  

Ētikas uzdevums ir ar procedūru saistīto racionālo normu izstrāde, pārvēršot jūtu 

stihiju argumentēto normu pareizībā: “Normas pārkāpuma gadījumā, ievainotā vai aizvainotā 

upura dusmas, pazemotās vai nicinātās puses sāpes lielā mērā spēlē tikpat lielu lomu kā 

ļaundara vainas neatzīšana vai kauna, vainas un noţēlas jūtas un ģimenes vai kopienas locekļu 

dusmas un sašutums, kad tie reaģē, izteikdami savas jūtas. [..] Jūtas ir reakcija, kas atbalsojas 

citos: godprātības vai drosmes gadījumā mēs atbildam ar pateicības, apbrīna vai cieľas 

jūtām.”
102

  

Līdzīgi jūtu komunikācijai, nostiprināmas universālās normas, kas panāktas consensus 

procedūras ceļā. Jūtas ietver implicītu vērtējumu, un tām ir sprieduma saturs (propositional 

content). Jūtas un komunikatīvā racionalitāte ir savienojamas, un tās mijiedarbojas viena ar 

otru, lai panāktu vienprātību.   

Pragmatiskā teorija, kā Hābermass to dēvē, nošķirta no formāli semantiskās, kur 

nozīmes skaidrojumā nav iesaistīts Vitgenšteina uzsvērtais valodas lietojums jeb valodas 

darbības konteksts.  Viľš norobeţojas no vienpusīgām  kognitīvisma pieejām semantikā un 

analizē izteikumus (utterances) to lietojumā, līdzīgi Vitgenšteinam izejot viľpus valodas, tikai 

komunikatīvi. Hābermāsa nolūks ir atklāt sociālo nozīmju veidošanās procesu, kas nebalstās 
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uz kartēzisko monoloģisko epistemoloģiju vai valodas abstrakcijām: pasaule atklājas jēgpilnā 

strukturētībā, proti, tā apveltīta ar nozīmēm, kas, līdzīgi Huserla viedoklim, veidojas dzīves 

pasaulē.  Vācu valodā ir divi apzīmējumi – Sinn un Bedeutung. Pēdējā attiecas uz semantiku - 

vārda vai teikuma nozīmi. Sinn jeb jēga attiecas uz izteikumu, kas iesaistīts valodas darbībā, 

kurai allaţ komunikatīvs raksturs.  Nozīmei vienmēr raksturīga simboliska izteiksme
103

. 

  Pastarpinājumu veido simboliskas sagaidas attiecībā uz rīcību. Sankcijas 

nostiprina sociālās normas
104

. Sociālo normu spēkā esamību apliecina starpsubjektīva atzīšana 

atšķirībā no empīriskas patiesības vai analītiski pareiziem spriedumiem. Līdzīgi kā patiesībai 

svarīga ir izziľa un loģika, komunikācijas svarīgākā pazīme un uzdevums (kas vienlaikus 

atzīts arī par mērķi) ir saprašana un saprašanās (Verständigung). Par tās līdzekli atzīta valoda.  

 

2.8. Postmodernā komunikācija. Nansī saesības filozofija 

Franču filozofs, dekonstrukcijas jēdziena autors Ţaks Deridā (Jacques Derrida; 1930-

2004) problematizējis Hābermāsa komunikācijas ētiku, kontekstuāli pievienodams tai 

draudzības, viesmīlības, taisnīguma, dāvanas, solījuma u.c. dekonstrukcijas. Rakstā par 

performativitātes bezspēcību viľš ētiskajam atvēl to vietu, kur konstatīvu un performatīvu 

valoda kalpo citai valodai
105

. Hābermāsa universālās normas vietā viľš izvirza bezgalīgās 

atbildības jēdzienu: „Nevar novērst pārslodzi un kontrolēt lietas ar diskursa normām. Normas 

norāda uz pabeigtību, viss jau ir izdarīts, viss izriet no normām. Tad, kad ir normas, nav 

atbildības. Norma nepalielina atbildību.” (One cannot eliminate the overload and control 

things by norms within discourse.. When there are norms, it is finished, everything is done, 

everything follows from the norms. There is no more responsibility when there are norms. 

Thus , if one wants to normalize, to norm the ethical overload( ( pārslodze) , it is finished, 

thereis no more ethics( There is ethics precisely where I a min performative 

powerlessness.)
106

 Notikuma spēks ir lielāks par racionāla normatīvisma spēku. Atšķirībā no 

Mišela Fuko (Michel Foucault; 1926-1984) individuālās dzīves stilizācijas, Deridā svarīgāka 

šķitusi kopienas aporija, kas iekļauj intersubjektivitāti, sareţģītību un principiāli neatrisināmas 

pretrunas.  

Izmantodams bagātīgu jūdu kultūras mantojumu, Deridā komunikatīvi skaidrojis 

daudzas mūsdienu norises, padarīdams tās aporētiskas. Tādējādi jāpiekrīt Volinam, ka Deridā 

noliedz un apšauba racionālismu kā universālu morāles skaidrojuma instrumentu un atzīst 

„kailu interesi”/aizraušanos (naked paricularism), kas turklāt virzīts un attīstīts kopš 

O.Špenglera (Oswald Spengler; 1880-1936) ”anticivilizācijas diskursa” iepriekšējā gadsimta 

20. gados un cauri Heidegeram, kurš iekļaujas aniticivilizācijas diskursā, turpina 60. gadu 

kreisie (Cultural Left). Deridā, Liotāra (Jean-François Liotar; 1924-1998), Fuko prāta kritiku 

(Vernunftkritik) viľš sasaista ar Heidegera racionālisma lomas apšaubījumu un 

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQ8ggwAA&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.lv%2Ftranslate%3Fhl%3Dlv%26langpair%3Den%257Clv%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fartistsprivatecollections.org%2Fwork%2F462%2F&ei=rwj6TYj6IpDGtAaDoOTWDw&usg=AFQjCNFYwVNxDDFkxsdu_Sa34WYwcGm3Jw
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Vernunftkritik
107

. Darbā Draudzības politika viľš lieto „negatīvās kopienas” jēdzienu, ar to 

saprazdams cilvēkus, kuriem nav kopienas pieredzes un izjūtu - bezkopienas cilvēkus. 

Kopiena un komunikācija nepieciešama vientulības pārvarējumam, kā to norādījis Ţans-Luks 

Nansī (Jean-Luc Nancy; 1940), Moriss Blanšo (Maurice Blanchot; 1907-2003) un citi. Deridā 

nenoliedz solidaritātes nepieciešamību, kaislīgu vēlmi būt kopā un rast savstarpēju 

atvieglojumu (relief) solidaritātē un kopienā, bet vienlaikus uzsver nepārtrauktu risku, jo 

vientulība un bezcerība var novest pie jebkuras kopienas piederības, lai dalītos, sajauktos, 

identificētos bez noteiktas atlases ar jebko. Šāda akla piederība nerada izeju no vientulības, 

bet noved pie ekstrēma tās nolieguma, kurš tikai intensificē vientulību.  

Uzsvērts kopienas pieredzes aporētiskais raksturs. Aporija norāda uz neatrisināmu 

sareţģītību, ko nevar izskaidrot racionāli ar loģiska nepretrunīguma formulām kā Hābermāsa 

dialoga ētikā. Pretrunas neizriet tikai no loģikas, bet arī no cilvēciskās pieredzes aporētiskā 

rakstura. Glābšanās no vientulības jebkurā kopienā noved pie attiecību izzušanas/anihilācijas 

ar citu, otru kā dāvanu vai atbildes avotu vientulībai un bezcerībai. Lai to pamatotu, Deridā 

lieto viľam raksturīgo paradoksālās domāšanas formulu x bez x un negatīvās kopienas 

jēdzienu, kas zināmā mērā dekonstruē kopienu vispār. Vientulība un singularitāte nav 

novēršama kopienā. Kopiena nenovērš pretrunas, nenodrošina consensus un identitāti
108

. 

Līdzīgi domā Bataijs (George Bataille; 1897-1962), Blanšo, Nansī.   

Deridā domāšanas formula x bez x raksturo dekonstrukciju. Līdzīgs ir viľa kopienas 

nolieguma izteikums  – attiecības bez attiecībām.  Kopiena bez kopienas nozīmē tās nespēju 

pārvarēt vientulību. Draudzības politika rakstīta 1994. gadā, gadu iepriekš – Marksa spoks - 

1993. gadā, kur beznosacījuma viesmīlība, ko Deridā attiecina uz demokrātiju, pārvērsta 

neviesmīlībā. Līdzīgi draudzībai, kurā draugs pārvērsts ienaidniekā un otrādi, arī ciemiľš 

nevar  būt tas pats, kas mājastēvs. Viľš nevar pārtapt par saimnieka alter ego. Spoka tēls 

norāda uz „klātneesošu esmi” (absents presence) jeb spocīgu klātbūtni, kas nav nosacījums 

svešuma pārvarēšanai.  

Kā jau norādīts, Ţaks Deridā paplašinājis komunikācijas izpratni ar viesmīlības, 

draudzības, piedošanas, atbildības taisnīguma un citu nozīmju filozofisku pārinterpretāciju. 

Viľa minēto komunikatīvo attiecību skaidrojumu raksturo retoriska sareţģītība, kas izprotama 

dekonstrukcijas kopsakarā. Dekonstrukcija padara iepriekšējās vispārpieľemtās nozīmes 

nenoteiktas un bieţi pārvērš tās aporijās. Pati dekonstrukcija norit nozīmju - arī ironiski 

kritiskā un aporētiskā - komunikācijā. Dekonstrukcija atklāj un rada aporijas. „Dekonstruktīvā 

analīze vienmēr ir iejaukšanās, tādēļ tā neatstāj objektu pilnīgi neskartu (intact). Tā kā 

dekonstrukcija sākas no teksta dziļas (close) lasīšanas, tās mērķis nav hermeneitiskā garā 

tekstu atstāt saskaľotu un vienotu. Tieši otrādi, mērķis ir parādīt teksta robeţas, lai tās 

pārsniegtu. Tas izskaidro, kāpēc Deridā vienmēr ir uzsvēris, ka dekonstrukcija ir politiska, vēl 
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pirms viľš uzsāka atklātu iesaisti politiskajos  jautājumos 1980-tajos un 1990-tajos gados.”
109

 

Deridā dekonstrukcija jēdzieniem un attiecībām piedēvē aporiju raksturu - tās paliek 

netrisināmas un sareţģītas, līdzīgi viesmīlībai: lai izrādītu viesmīlību citam, ir jābūt savām 

mājām, kurā justies suverēnam un neatkarīgam. Viesmīlība atkarīga no cita, no tā, kas pieľem 

vai nepieľem šo nosacījumu - manu suverenitāti.  

Nozīmju nestabilitātes un diferences uzsvērums attiecināms uz komunikāciju un liedz 

vienprātību, viennozīmību.  

Postmodernās komunikācijas veidotāju vidū minama Ţila Delēza (Gilles Deleuze; 

1925-1995) un Feliksa Gvatari (Pierre-Félix Guattari; 1930-1992) darbā Anti-Oidips un citos 

raksturotā vēlmju komunikācija, varas attiecības analizētas Mišela Fuko darbos.  

Ţans Liks Nansī uzsver saesību kā jaunu ontoloģiju, kur cits, otrs pieejams un 

saprotams tikai komunikatīvi. „Kopā ar” (avec) Nansī uzlūko par esamības un jēgas pazīmi ( 

9. nod. Bitije, kr. 105. lpp).??? Saesme jeb saesība pieprasa komunikāciju.  

 

2.9. Tomasa Lukmana morālā komunikācija 

Par morālo komunikāciju tieši raksta Tomass Lukmans (Thomas Luckmann; 1927). 

Viľš definē morāli kā „saprātīgi saskaľotu (coherent) nozīmju tīklu attiecībā uz to, kas ir 

pareizs un kas nepareizs, nozīmes attiecībā uz labu dzīvi, kas vada cilvēka darbību ārpus 

tūlītējas vēlmju apmierināšanas un momentānām situācijas prasībām”
110

. Kā redzams, 

Lukmans nepretstata pareizo labajam, kā to dara Niks Kouldrijs (Nick Couldry) un citi. Pats 

nozīmju tīkls veidots komunikatīvi, daţas nozīmes kanonizējot, citas pakļaujot cenzūrai un 

tādējādi iedibinot zināmu morālu kārtību
111

. Saprātīgi atlasītās, saglabātās, aizstāvētās un tālāk 

nodotās nozīmes sauc arī par vērtībām.  

Pastāv zināma vienprātība attiecībā uz atlasi, vismaz noteiktā vēstures posmā, uz kādu 

laiku, kad piešķirtās nozīmes pavada un vada cilvēku rīcību, norādot uz veidu, kā dzīvot 

saprātīgāk un pilnīgāk, kā būt saskaľā ar sevi un citiem un  kā uzturēt koplabumu. Nozīmes 

veidojas kultūrā, bet balstās arī uz praktisku pieredzi un iekļauj to izvērtējumā, lai atzītu par 

saprātīgām (labām) vienas un izslēgtu citas darbības. Komunikatīvā darbība, kurā veidojas 

nozīmes, pavada debates, diskusijas, nevienprātība, taču arvien kāds kopsaucējs tiek atrasts, 

un tas dod pamatu kopš Kanta ētikas runāt par universālu morāli. Universālas morāles kanonu 

apstrīd 20. gadsimta postmodernā kultūra, norādot uz plurālismu un nozīmju ekscentrējumu, 

taču vienlaikus normas vietā atstāj taisnīgumu un atbildību. Tādējādi kultūra, arī postmodernā, 

uzľemas nozīmju atlases, aizsardzības un tālāk nodošanas darbu.   

Tomass Lukmans nošķir divus morālās komunikācijas veidus - tematizāciju un 

moralizāciju
112

. Kaut arī tās daţkārt caurauţ viena otru, tematizācija ir saistīta ar 

deskriptīviem izteikumiem par morāles vērtībām un naratīviem ar morāles paraugiem vai 
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abstraktu principu un kritēriju formulēšanu. Moralizēšana savukārt var būt pozitīva, kad 

augstu novērtēta citu vai sava uzvedība, vai tā nosodoši atzīta par nepieľemamu
113

. 

Fragmentārajā komunikācijas refleksijā ieskicētas tikai atsevišķas komunikācijas 

ētikas idejas. Tās nepieciešamas kā teorētisks pamats, lai izprastu praktisko profesionālo 

ētiku, kas attīstīta mediju, reklāmas, sabiedrisko attiecību nozarē.  
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3. nodaļa. Komunikācijas procesa ētiskā dimensija 

 

1. Komunikācijas jēdziens  

1.1. Vēlreiz par komunikatīvās ētikas jēdzienu 

1.2. Komunikatīvais notikums un spēle 

1.3. Komunikatīvās distances ētiskums 

1.4. Komunikatīvā kompetence 1.5. Privātais un publiskais komunikācijā 

1.6. Komunikatora un uztvērēja ētika  

2. Komunikācijas veidi un to ētiskā dimensija 

2.1. Organizācijas, kopienas, starppersonālās komunikācijas ētika un tās ēnas puses 

2.2. Rituālā komunikācija un morāle.  

2.3. Etiķete 

2.3. Verbālās komunikācijas ētika un estētika.  

2.4. Vizuālās komunikācijas ētika 

3. Komunikācijas ētiskās vērtības 

3.1. Vēlmju komunikācija 

3.2. Brīvība un atbildība 

3.3. Taisnīgums 

3.4.Uzticēšanās un uzticamība 

3.5. Patiesums un patiesība. 

3.6. Atvainošanās un piedošana 

4. Komunikācijas ētikas perspektīva 

„Būt pašam un būt komunikācijā ir nešķirami.” (K. Jaspers)
1
  

 

 

1. Komunikācijas procesa ētiskā dimensija 

1.1. Vēlreiz par komunikācijas ētikas jēdzienu 

 

Kā izriet no iepriekšējās nodaļas par komunikācijas izziľu vēsturē, ētika ir refleksīva 

un regulatīva sociālās saziľas un sadarbības (saesības) sastāvdaļa. Lai labāk saprastu tās 

funkcionālo lomu, jāielūkojas komunikatīvo formu daudzveidībā kopā ar sociālo solidaritāti 
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un kārtību, ko tā iedibina. Komunikācija pastāv gan verbāli un neverbāli, rakstveidā, 

mutvārdos, rituāli, vizuāli, gan individuālā, grupu, organizāciju, pat valstu, sadarbībā. Vārds 

sadarbība šeit un turpmāk netiek lietots vispārējas vienprātības nozīmē, bet iekļauj visu 

iespējamo pretrunu, nevienprātību, pretdarbību kopumu, kas raksturo sociālos un personiskos 

kontaktus un kas pārvarami sociālās solidaritātes mērķa dēļ. Tāpēc katrā no daudzveidīgajām 

un pretrunīgajām komunikācijas izpausmēm pastāv savi sociālās/morālās kārtības principi, 

vērtības, normas, kas atvieglo saprašanos. Komunikācijas un tās ētikas daudzveidība pieļauj 

un sekmē niansētu un efektīvu informācijas apmaiľu ceļā uz grūti iegūstamo saskaľu, kā arī 

nodrošina simbolisko nozīmju veidošanu, ko Pjērs Burdjē (Pierre Bourdieu; 1930–2002) dēvē 

par simbolisko kapitālu un varu. Morāle un tās refleksija pati notiek komunikatīvi – atzīstot, 

pārmetot, slavējot, rājot vai rosinot domāt un pārdzīvot sevi saskarē ar citiem ikdienā, 

filozofijā, mākslā, medijos u.c.  

Komunikācijas ētikas funkcijas kopumā līdzinās valodas funkcijām, kas jau 

raksturotas Jirgena Hābermāsa diskursa ētikas kopsakarā. Atgādināsim vēl arī citu valodas 

funkciju uzskaitījumu: referenciālo (referential), kas padara iespējamas sarunas par ārpasaules 

lietām un norisēm; emotīvo, izpauţot emocijas, attieksmi, uzskatus; konatīvo (conative), 

liekot citiem darīt, piesaistot sev uzmanību, lai sadzirdētu, klausītos utt.; fātisko (phatic), 

iegūstot pārliecību, ka klausītājs sadzird un saklausa; metalingvistisko jeb diskursu par valodu 

komunikācijā; poētisko - estētisko valodas lietojumu; starppersonālo, ierosinot, uzturot, 

iedibinot starppersonālās attiecības.
2
 Komunikācijas ētikai var piedēvēt trīs galvenās funkcijas 

- informatīvo, simbolisko un sociālās organizācijas jeb saesības uzturēšanas funkciju. 

Kultūrā - folklorā, filozofijā, mākslā, zinātnē - apgūtas un izvērtētas daudzas 

atsevišķas cilvēku saskares, saziľas un attiecību izpausmes: gan tās, kuras rada saskaľu, gan 

dramatiskas starppersonālas un grupu pretrunas un sadursmes, taču mazāk uzmanības veltīts 

komunikācijai vispār kā nozīmīgai, visur klātesošai sociālai parādībai. Nevar neatminēties 

Ludvigu Vitgenšteinu ar viľa domu, ko izmanto modernās mākslas izstādēs, - ka varam pazīt 

atsevišķas lietas un norises, bet ne abstraktu pazīšanas parādību
3
. 

Latviešu kultūrā ir bagāts saesības apzīmējumu tīkls, kas aptver savstarpējību - 

sadzīvošana, saderība, saskaľa, saprašana, sadarbība, sasaiste, kā arī ar priedēkli sa- veidotas 

atsevišķas darbības –sabraukt, sanākt, sadziedāties, sarunāties, sarakstīties, saprasties utt. vai 

arī mūsdienu jaunveidojumi - saskare, saskarsme, saziľa,  mijdarbība, mijiedarbība un citi. 

Daţkārt pastāv mēģinājumi jēdzieniski nošķirt komunikāciju no saskarsmes un saziľas, kaut 

gan visbieţāk tas neizdodas konsekventi. Tā, piemēram, jau minētajā Augusta Milta lekciju 

kursā Saskarsmes ētika pastāv vēlme nošķirt saziľu, saskarsmi un komunikāciju, izvairoties 
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no internacionālisma kā vispārējāka apzīmējuma un tā vietā liekot latviskojumu saskarsme. 

Ar pēdējo saprasts gan cilvēka „domu, jūtu, pārdzīvojumu, gribas un vērtību apmaiľas 

process”, gan arī tās ideālais mērķis „savstarpējas sapratnes, garīgas vienotības un kopīgas 

jēgas meklējumi, kuros veidojas, attīstās un saglabājas cilvēka individualitāte”.
4
 Saziľa atzīta 

par vienu no saskarsmes komponentiem, bet komunikācija definēta kā „sazināšanās, 

informācijas pārraide, domu apmaiľa, sakari, sakaru sistēma, sabiedriskās saziľas līdzekļi”.
5
 

Kā saprotams, minētie jēdzieni ir grūti nošķirami, tie pārklājas, ko atzinis arī pats Saskarsmes 

ētikas autors, norādīdams, ka „daţkārt tekstā un daţos citātos saziľas (komunikācijas) 

jēdziens būs lietots paplašinātā skatījumā kā sinonīms saskarsmes jēdzienam.”
6
  

Ľemot vērā neiespējamā nošķīruma pieredzi, kā arī to, ka saskarsme uzlūkojama par 

latīľu cilmes vārda komunikācija tulkojumu, nav lietderīgi semantiski piešķirt tam citu 

nozīmi. Nošķiršanu var panākt, izmantojot komunikācijas teorijās lietoto formu daudzveidības 

klasifikāciju. Ar komunikāciju mūsdienās saprot mijdarbību – jebkuras darbības apmaiľu 

starp indivīdiem, organizācijām, kopienām un grupām, kas iespējama, pateicoties sociāli 

veidotām zīmju un nozīmju sistēmām, ko sauc par valodu. Tieši tādā komunikatīvās darbības 

aspektā saskari, satiksmi, saziľu definējis Jirgens Hābermāss (plašāk skat. iepriekšējā nodaļā). 

Zīmju pastarpinātā iesaiste komunikatīvajā darbībā var būt tieša vai netieša, anonīma vai 

personiska, bet to allaţ raksturo saziľas secība, kurā atkārtojas komunikācijas teorijās 

vairākkārt uzsvērtie ķēdes posmi - komunikators, vēsts, saľēmējs, situācija, sapratne un 

interpretācija jeb izskaidrojums. Pēdējā norāda uz piekrišanu vai noliegumu un nepieľemšanu, 

kas noved pie saprašanās vai nesaprašanās, jo, kā jau uzsvērts iepriekš, komunikācijas process 

nenozīmē tikai vienprātību vai saskaľu vien. Pretrunās un konfliktos veidojas jauni zīmju un 

nozīmju tīkli, jauni kanoni, normas, vērtības, jābūtības, ideāli, kas daţkārt pārtop par 

paradumu, daţkārt satrauc, ievaino,izraisa protestu vai dzīvo viendienīgu, vēsturiski nejaušu 

dzīvi, paliekot nepamanīti un nepieľemti. Komunikācijas universālo klātbūtni pamato tas, ka 

cilvēku (un varbūt ne tikai) kopienā informācijas un darbību apmaiľa (mijdarbība) ir 

visuresoša, nepieciešama un neizbēgama, kas nodrošina ikdienas praktisko eksistenci, sociālās 

grupas, kopienas vai organizācijas pastāvēšanu un kultūru. Sociālās un personiskās attiecības 

ir daudzveidīgā un pretrunīgā komunikācijas procesa rezultāts, kas raksturo organizācijas, 

grupas/kopienas vai patības identitāti.  

Tā vai citādi komunikācijā iekļauta simboliskā dimensija, kas saistīta ar ētikā tik 

būtisku sociālu veidojumu kā nozīmēm. Dţ. Kerijs (James W. Carey; 1935-2006) definē 

komunikāciju kā „simbolisku procesu, kurā tiek radīta, uzturēta, labota un pārveidota 

realitāte”
7
. Viľš uzsver mediju varu - konstruēt (kā zināms, angļu valodā konstrukcijai ir 
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daţādas nozīmes - ne tikai būvēt, veidot, bet arī izskaidrot) un ietekmēt sociālo realitāti
8
. 

Komunikācijas ētikas kopsakarā svarīgi uzsvērt, ka nozīmes attiecas ne tikai uz esošo un to, 

kas var izrietēt no esošā, bet arī uz to, kam vajadzētu būt, proti, uz ideālo, vēlamo un 

sagaidāmo, kas raksturīgs ētikai un ko uzsvēris kanādiešu filozofs Čārlzs Tailors- ideālā 

nozīmi komunikācijā un kultūrā. Ar ideālo izskaidrojama relitātes veidošanas un pārveides 

iespēja, ko uzsver Pjērs Burdjē, kurš ar simbolisko varu saprot realitātes konstruēšanas varu
9
.  

Simboliskā vara veicina solidaritāti, kas allaţ nav bijusi viegli sasniedzama, bet īpaši 

sareţģīta tā izrādījusies mūsdienās, pastāvot moderno komunikāciju tehnoloģiju radītai 

fragmentācijai, individuālismam, vārda brīvībai, sociālai vienlīdzībai utt. Tādējādi ētikas 

kopsakarā ar komunikāciju izteikts visu daudzveidīgo saskares un mijdarbības formu tīkls, 

kuru veido daţādi subjekti (indivīdi, organizācijas, grupas) un kuriem raksturīgas ne tikai 

atveidojuma, bet arī realitātes sakārtojuma un uzlabojuma funkcijas. Informatīvā dimensija 

izpauţas daţādu zināšanu un pieredzes vēstījumu pārraidē. Organizācijas darbība attiecas uz 

cilvēkresursu un simboliskā kapitāla pilnīgāku izmantošanu saesības uzturēšanai. 

Organizāciju, grupu, stappersonālās mijdarbības pieredzi apgūst un tālāk attīsta komunikācijas 

ētika.   

Estētiskais un ētiskais verbālajā komunikācijā. Mākslas loma. Kā jebkurai 

darbībai, verbālai un vizuālai, komunikācijai ir daţādi aspekti: estētiskais, epistemoloģiskais, 

ētiskais, tāpēc nedaudz ielūkosimies estētiskajā un mākslas sfērā. Kā raksta Hēgelis, māksla ir 

vienīgais orgāns, ar kura starpniecību abstraktais, iekšēji neskaidrais saturs, dabisko un garīgo 

elementu sajaukums var tiekties uz apzināšanos
10

. Māksla, līdzīgi filozofijai, kalpo par gara 

atbrīvošanu no nebrīvības
11

. „Literatūra ir komunikācija”, savukārt rakstījis Ţorţs Bataijs, 

norādīdams, ka komunikācija prasa lojalitāti
12

.  

Estētiskais vairāk attiecas uz mākslu, skaisto, neglīto, cilvēku gaumi, uz to, ko atzīst 

par sakārtotu, pievilcīgu. Gaume veidojas, komunikatīvi atlasot par skaistu atzīto un nošķirot 

no neglītā. Bieţi un nemanāmi estētiskais saplūst ar ētisko. Estētiskā un ētiskā tuvība 

pamanīta antīkajā filozofijā un iekļauta kalokogatijas jēdzienā, ko Zenta Mauriľa tulkojusi kā 

daiļlabo. Kā norāda Deniss Deiks (Dennis Dake), komunikācijas estētiskais aspekts atklājas 

gan dabas redzamajā, strukturālajā izvietojumā, aptveršanā (apprehension), pārraidāmās 

nozīmes veselumā, kas nav tulkojams/izsakāms diskursīvā formā, gan vizuālās loģikas 

veidā
13

. Zināšanas palīdz dziļāk izprast nozīmi, kas piešķirama vizuālās komunikācijas 

objektam: estētiskais galvenokārt tverts vizuāli, bet nozīmes zināšanas atvieglo dziļāku 

redzējumu. Denniss Deiks uzsver, ka indivīdi, kuriem ir vizuālās komunikācijas un estētiska 

vērtējuma pieredze, vairāk saskata un uztver globālo, kontekstuālo informāciju un saskaľo to 



 

 110 

ar apslēpto, detalizētāk iekšēji uztverto informāciju: „Estētiski trenētas smadzenes uztver 

daudz globālāku strukturālo informāciju un saskaľo/līdzsvaro to ar sīki detalizētu atšķirību 

izsmalcinātu uztveri.”
14

 Tas nozīmē, ka estētiskā pieredze ļauj dziļāk un precīzāk tvert 

komunicēto nozīmi, to nepārprotot, nevienkāršojot, bet piedaloties tās līdzveidošanā, 

bagātinot nozīmes un patību. Estētikas līdzdalība nozīmes veidošanā, līdzīgi ētiskajai, vairo 

kopsakara pieredzi - ļauj dziļāk un plašāk saprast notiekošo, situāciju, attiecību ainu un 

atbilstīgi rīkoties. Galu galā svarīgākais ir nozīme, kuru piešķiram parādībai vai norisei, un 

gan estētiskais, gan ētiskais vingrina nozīmes veidošanā tā, lai to tvertu citās kopsakarībās, lai 

izvairītos no vienkāršojuma - plakanas vienpusības, sekluma  un virspusējības.  

Nozīmes uztvērums iekļaujas vēlmju, mērķu un motivācijas procesā un tā maiľa 

nozīmē attiecību, attieksmes, rīcības maiľu. Kad pretīga liekas pretlikumīga iedzīvošanās uz 

otra rēķina, pašsaprotami mazināsies izspiešana vai kukuļľemšana. Kad skaista un pievilcīga 

šķiet bagātība, bez kopsakara vērtējuma, kādā tā iegūta, interešu konflikti un alkatība nebūs 

šķērslis mērķa sasniegšanā. Neitrāla attieksme pret slavu un ievērību atturēs no 

ekshibicionisma - vēlmes izrādīties citiem publiski, piemēram, draugiem lv vai citos sociālos 

medijos. Galu galā viss sākas ar nozīmi, ko piešķiram sev, cilvēku gudrībai, muļķībai, 

komunikācijai un visam, kas apkārt. Estētiskais un ētiskais vienlīdz norāda uz radošu 

domāšanu, refleksiju, asociācijām, kas paplašina kopsakaru un padziļina nozīmi. Tāpat kā par 

estētisko var teikt –jēgnozīmīga un produktīva domāšana, to pašu var attiecināt uz ētisko, kas 

nozīmē veselīgu un atvērtu, dinamisku dispozīciju. Tās abas raksturo rezultativitāte, 

fleksibilitāte, risks, drosme utt. Veselīgums nozīmē iespēju daudzveidību un potences tās 

īstenot - gribu, plānus un varību. Estētiskais, tāpat kā ētiskais piedāvā jaunas iespējas. Tas ļauj 

saskatīt konfiguratīvas attiecības un jēgas kontekstu, kas atklājas mainīgajās konfigurācijās 

(Deniss Deiks)
15

. Estētiskais un ētiskais aktivizē domāšanu, paplašina izvēles un kopsakara 

novērtējumu rīcībai domās pirms tās norises. Nozīmju daudzslāľainība top estētiskā un ētiskā 

pieredzē un treniľā. Nozīmes tapšanā nezināmais papildina zināmo, distancētais sev tuvo, 

asociatīvi top nozīme, kas ierosina to vai citu darbību un attieksmi, kas pamatā attiecībām. 

Daudzveidīgākas saites atvieglo plašāku kopsakaru, kas tik nozīmīgs ētikā. Galu galā mūsu 

rīcība atkarīga no tā, kā redzam lietas, kas nav tikai sevī, bet atklājas komunikācijā. 

 Komunikācija starp mākslu un morāli. Kā norādīts Ţila Delēza un Feliksa Gvatari 

grāmatā Anti-Oidips, daudzas estētiskās skolas, institūti, to mērķi, „paverdzina mākslu un 

pārvērš to par lielu un neproduktīvu suverenitātes kastrācijas mašīnu.  Freida kastrācijas 

jēdziens lietots attiecībā uz mākslas komunikāciju ar sabiedrības institūtiem
16

. 
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Mākslinieks var nerēķināties ar citiem, kamēr rada, bet arī viľam ir vajadzīga citu 

vērtēšana un atzīšana. Protams, māksla lielā mērā uzlūkojama par estētisko vēlmju izraisītu 

komunikāciju, kad koncentrēšanās kaut kam izraisa vēlmi par to vēstīt citiem.  

   Mākslinieka vēsts nav tikai neizbēgama pašizteikšanās, bet vienlaikus 

apzināti vai neapzināti citiem adresēts vēstījums. Tas nav domāts estētiskai baudai vien, bet 

noder arī auglīgai refleksijai, diskusijai ar (kādu) un par paraduma uzvedību vai normu, 

tādējādi izraisīdams apstrīdējumu, protestu, problematizāciju vai piedāvādams signālu, ka 

kaut kas mainās un kaut kas ir maināms. Andrē Bretons (André Breton; 1896-1966) raksta par 

Antoninu Arto (Antonin Artaud; 1896-1948); „Es sveicu AA ar viľa kaislīgo, varonīgo visa tā 

noliegumu, kas padara mūs mirušus, dzīviem esot.”
17

 Normas un normālā noliegums tiek 

kaislīgi atzīts apsveikuma formā kopā ar drosmi, kas vajadzīga noliegumam. Vai Antoninam 

Arto tā bija drosme vai psihes īpatnība, tas ir cits jautājums.  Protams, māksla lielā mērā 

uzlūkojama par vēlmju komunikāciju, kas koncentrējoties kaut kam izraisa vēlmi par to vēstīt 

citiem. Mākslas vēstījumam, īpaši komerckultūras produkcijai, ir provokatīva nozīme, kura 

tieši komunikatīvi saprotama. Tā kā saprasme uzlūkojama par būtisku komunikācijas pazīmi, 

tad māksla piedāvā jaunas nozīmes, kas pieprasa citādu saprasmi, kur iepriekšējā pieredze 

maz noder. Māksla tādējādi radiē, izplata jaunas nozīmes, kas papalašina gan individuālo 

nozīmju kopumu, gan sociālo un kultūras pieredzi.  

Bernards Viljamss skata mākslinieka Pola Gogēna (Paul Gauguin; 1848 – 1903) 

dzīves pieredzi, lai norādītu uz novēršanos no viľam pieprasītās parastās dzīves un „dzīvotu 

dzīvi, kurā, kā viľš domā (supposes), varētu nodoties savai mākslai.”
18

 Mākslinieku mazāk 

nodarbina jautājumi par normatīvu ikdienas prasību ievērošanu, kas bieţi ir pretrunā ar 

radīšanas brīvību, kuru kavē piesardzīgi ikdienas attiecību standarti. Viľš neattiecina uz sevi 

universālās morāles kategoriskās prasības, ja tās ir šķērslis brīvai tapšanai un radīšanai: ne 

velti Gogēns devās prom no ierastās sabiedrības, lai gleznotu dabu un ābolus. Kā norāda 

Viljamss, atkāpšanās pamatojums var būt viľa radošie panākumi, jo pat izcila mākslinieka 

gadījumā otra vēlmju ignorance un morālās kārtības neievērošana nav attaisnojama.
19

. Ne 

tikai saskaľa, bet arī pretrunas starp ētisko un estētisko pastāv, veidojot daudzveidīgas 

situācijas un komunikācijas notikumus.  

 

1.2. Komunikatīvais notikums  

 Jēdziens komunikatīvais notikums lietots Teuna A.van Daika (Teun Adrianus van 

Dijk; 1943) darbā par ideoloģiju (1998), kur diskursa analīzes kopsakarā norādīts, ka tā 

primārā nozīme ir veidot „specifisku komunikatīvu notikumu”.
20

 Komunikācijas notikums 
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atzīstams par nozīmīgu komunikācijas procesa vienību. Tas norāda uz attieksmju un attiecību 

vienreizēju situatīvu stāvokli, kas veidojies komunikatīvā mijdarbībā un kas atstāj ietekmi uz 

dalībniekiem. Neparedzēta satikšanās pēc daudziem gadiem, skandāls medijos, sarunas 

sociālajos tīklos, priekšvēlēšanu reklāma un daudzas  citas norises ir daţi komunikatīvu 

notikumu piemēri. Par komunikatīvu notikumu var nosaukt bildinājumu vai atzīšanos 

mīlestībā, grāmatas atvēršanu vai tikšanos ar politisku pretinieku vai sabiedroto gan tieši, gan 

pastarpināti utt. Par komunikatīvu notikumu uzlūkojama arī tikšanās ar mākslas darbu, par 

kuru gleznotājs Vasilijs Kandinskis izteicies kā par iespēju ar krāsu, kompozīcijas 

starpniecību likt vibrēt dvēselēm
21

. Subjektīvu izjūtu pārvēršana universālos glezniecības 

simbolos izraisa metafizisku refleksiju un pieskaras dziļākiem psihes slāľiem, par ko plašāk 

būs runa naratīva kopsakarā. Komunikācijas notikums ietver visu nosacījumu kopu, kas 

nepieciešama sarunai vai citai komunikatīvai darbībai: komunikatoru un adresātu jeb 

sarunā/komunikācijā iesaistītos, vietu un laiku, noteiktu sociālo un kultūras kontekstu, 

specifiskus komunikācijas līdzekļus - tiešu sarunu, TV, telefonu, sociālos medijus utt. un 

visbeidzot - noteiktu rezultātu jeb ietekmi. Komunikācijas notikums visbieţāk nav paredzams, 

izľemot rūpīgi individuāli vai medijos plānotos, par kuriem turpmāk. Situatīvā vienreizība 

atšķirīgi izpaudīsies ģimenes apkaimē, akadēmiskā auditorijā, studentu kopmītnē vai 

jaunatnes ballītē, klubā, mediju organizācijā utt.  

Komunikatīvs notikums Teuna van Daika gadījumā ir diskursīvs veidojums, kurš 

radīts publiskā vēstījuma nolūkā. Diskurss tajā var būt gan patiess, gan sadomāts, taču tam 

jābūt vēstītam, vienalga, par būtisku vai nenozīmīgu faktu vai norisi. Ideoloģijas, politiskā 

nagaţētība un pērkamība, komercintereses - daţādas vēlmes pieprasa un nosaka daţādus 

diskursus, kuru sadursmes arī veido komunikatīvu notikumu. Ētika piedāvā un uzrauga 

komunikatīvā notikuma godīgu, patiesu, auglīgu norisi. Komunikatīvais notikums ir arī 

pētniecības vienība, kuras izziľai un vērtējumam izmantojama gadījuma studiju metode. Arī 

strukturālā un funkcionālā pieeja ļauj saprast vienreizējo un kopīgo komunikācijā jeb 

satiksmē/saziľā, kas izsakāma racionālās kopsakarībās, piemēram, komunikācijas ķēdē, 

neaizmirstot, ka ikviena satiksme ir atšķirīga no citas tāpat kā valodas vienību sakārtojums 

runā. Komunikāciju neraksturo tikai valodas loģika, bet arī emociju klātbūtne, šis attieksmju 

un attiecību spilgtinošais akcents.  

Spilgtāki un ekspresīvāki vai garlaicīgāki un parastāki komunikācijas notikumi veido 

dzīvi. Tie aizsākas ar nodomu, kas īstenojas vēstījuma tekstā, vokālā jeb balss dinamikā, 
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ţestos un mīmikā, ko sauc par ķermeľa valodu. Tā pati komunikācijas ķēde (komunikators, 

vēsts, saľēmējs, situācija, rezultāts) izskaidro atbildes reakciju un savstarpējību, kurā rodas 

jaunas zināšanas, sadarbības un pretdarbības pieredze  un izjūtas, kā arī top attiecības. 

Komunikatīvais notikums bieţi nemaz nav apzināti vērsts uz otra pārliecināšanu par patiesību, 

bet kalpo pašapliecinājumam un vēlmei būt citu atzītam/ai. Tomēr komunikatīva rezonanse 

neizpaliek arī it kā uz sevi vien vērstos gadījumos, veidojot to vai citu tuvību vai distanci.  

 

1.3. Komunikatīvās distances ētiskums. 

Komunikatīvā distance ir jēdziens, kas palīdz skaidrot komunikācijas ētiku procesuāli. 

Ētikā runa ir par tādu saskares attālumu, kurš vislabāk veicina saprašanu un saprašanos. Kā 

norāda Rodţers Silverstons, pienācīgai distancei vienlaikus ir jābūt gan pietiekami tuvai, gan 

tālai. Tuvs norāda uz līdzīgumu, intimitāti un familiaritāti, taču, ja distance ir pārāk tuvināta, 

tā neraisa pietiekami auglīgu un bagātinošu iztēli un attiecību perspektīvu. Mūsdienās uzsver 

fizisku telpas un laika distances sarukšanu vai laika un telpas kompresiju sakarā ar sociālo 

mediju praksi un mediēto attiecību pieaugumu. Taču, kā atzīst Rodţers Silverstons, distance 

drīzāk ir uzlūkojama par sociālu un morālu kategoriju
22

:”Pareiza distance ir kritisks 

priekšstats (notion), kas iekļauj un iesaista tādus citu personu un citu kultūru pietiekamu 

zināšanu un sapratnes meklējumus, lai veicinātu atbildību un rūpes, kā arī lai sekmētu tādu 

rīcības veidu, kurš, būdams saprašanas informēts, pats to sekmē/veicina. Mums jābūt tuviem, 

bet ne pārāk tuviem, distancētiem, bet ne pārāk attālinātiem.”
23

  

Fiziska distance vien neatvieglo vai neapgrūtina saprašanos, kaut arī paver globālās 

komunikācijas plašumus elektroniski. Komunikācijas līdzekļi netuvina, ja tos nepavada 

pienācīga morāla distance. Mūsdienu tehnoloģijas samazina fiziski telpisko un laika 

attāliumu, bet ne psiholoģisko vai kultūras/sociālo distanci, kuras tuvinājumam nepieciešamas 

zināšanas un ētiska (toleranta) attieksme. Ja tās pietrūkst, komunikācija var vai nu atsvešināt 

vai veicināt bezprincipiālu pielāgošanos (politkorektumu, konformismu) - paľemt savā varā 

tik cieši, ka zūd atšķirīgais, citādais, kas var bagātināt, izraisīt rūpes, atbildīgu rīcību utt. 

Ētiska distance atzīst un novērtē svešinieku kā citu, citādu, nenoliedzot to, bet arī nezaudējot 

savu patības identitāti, tādējādi paturot racionāli kritisku un atbildīgu attieksmi gan pret svešo, 

gan sevi.  

 

1.4. Komunikatīvā kompetence  
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 Komunikatīvā kompetence ir Jirgena Hābermāsa jēdziens, kas veidots pēc analoģijas 

ar lingvistisko kompetenci, lai izteiktu vienu no saprašanās nosacījumiem - spēju lietot 

atbilstīgu valodu, kas sarunas partnerim ļautu dalīties zināšanās ar komunikatoru, uzticēties 

viľa nodomiem un vērtīborientācijām
24

.  

Lingvistiskās kompetences ideja savukārt pieder ģeneratīvās lingvistikas veidotājam 

Noamam Čomskim (Chomsky), kurš to lietojis, lai izteiktu runātāja zināšanas par valodas 

sistēmu un uz šo zināšanu bāzes iegūtu prasmi veidot pareizus teikumus.
25

  

Komunikatīvā kompetence norāda uz zināšanām par pilnvērtīgas un ilgtspējīgas 

sociālās saesības nosacījumiem. Gan komunikācijas teorijas, gan komunikācijas ētika vairo 

kompetenci, kas atzīstama par kultūras izpausmi, no kuras ir atkarīgs saskares rezultāts. 

Protams, ne vienmēr zināšanas izšķir komunikatīvā notikuma likteni, kur liela loma 

nejaušībām, emocionālajam noskaľojumam, taču zināšanas atzīstamas par nozīmīgu 

kompetences nosacījumu, kas raksturo komunikācijas kultūru - sociāli sakārtotu, jēgpilnu 

satiksmi un saskari. Tā ietver zināšanas par komunikatīvās spēles noteikumiem.  

  Komunikatīvā kompetence ir efektīvas sasakares nosacījums - tā balstās uz 

godprātīgu argumentāciju, lai domātais tiktu pareizi verbāli, vizuāli vai skaľās atveidots un 

izteikts, neradot sareţģījumus vai uztveres grūtības. Komunikatīvā kompetence ietver 

patiesības, uzticamības, nodomu patiesuma un normatīva pareizuma īstenojumu, kad  sarunu 

veido godīgi nolūki - nevis pakļaut otru, bet domāt par universālāku nozīmi un jēgu.  

 

1.5. Privātais un publiskais komunikācijā 

Privātais asociējas ar intimitāti, māju attiecībām, vēlmēm, pārdomām, publiskais ar 

uzvedību sabiedrībā, iesaisti kopienas, valsts un organizāciju lietās. Publiskais vairāk raksturo 

racionālo, kolektīvo un universālo lauku, privātais – personisko, intīmo dzīvi, kurā ne mazums 

emociju un niansētu izjūtu. Problēma pastāv, kad privātais ienāk publiskajā telpā, taču savu 

privātumu grib saglabāt. Kā to atklāj Sony Walkman pētījums, modernās komunikāciju 

tehnoloģijas piedāvā privātu mūzikas klausīšanos publiskā telpā, radot jaunu sociālo attiecību 

praksi
26

. Privātais kļūst publiskāks, kad sabiedriskajā transportā gribot negribot nākas pierast 

pie publiski paustas intīmas vēsts par trešo grūtniecības mēnesi, vedeklas vai vīramātes 

cietsirdību, 18 gadu vecumā no jauna atrasto tēvu ar alimentu pieprasījuma iespējām un citiem 

privātiem notikumiem. Runa ir par privātuma etiķeti telefonsakuru publiskumā. Privātā 

ienākšana publiskajā telpā prasa regulāciju arī attiecībā uz, piemēram, austiľu lietotāju daļējo 

„kurlumu”, ja kāds ko jautā vai prasa palīdzību, kā arī  kautrības vērtību, neizpauţot publiski 

to, kas tikai sev un tuvākajiem jāzina. Veidojas jauna sociālā kārtība, kurā intīmais un 
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privātais, kas tradicionālo kautrīguma vai kauna izjūtu pamatā, mazinās. Privātā un publiskā 

sadzīvošanas attiecības moderno tehnoloģiju laikmetā ir neapgūts interesantu turpmāko 

pētījumu virziens, kas saistāms ar jaunas sociālās kārtības normatīvu iedibinājumu. Kārtība 

saistās ar regulāciju, bet regulācija nozīmē ierobeţojumus, kas savukārt ir pretrunā ar 

tehnoloģiju piedāvātās brīvības iespējām.  

 

2. Komunikācijas veidi un to ētiskā dimensija 

Ir daţādi komunikācijas veidi un daţādā ir ētikas izpausme tajos. Hābermāss runā par 

eksistenciālu komunikāciju
27

. Atsaukdamies uz K. Jaspersu (Karl Theodor Jaspers; 1883-

1969), viľš min eksistenciālo komunikāciju kā savstarpējas saprašanās stiprināšanu attiecībā 

uz svešām tradīcijām un dzīves formām
28

. Fundamentālisms savukārt ir nelokāma, 

dogmatiska pārliecība, ignorējot eksistenciālu saprašanos. Tas aizstāv normu un principu 

neatkarīgi no laika, telpas un situācijas. 

Lai novērstu stindzinošu neelastību un ļautos eksistenciālai daudzveidībai, 

komunikācijai piemīt variativitāte, kas sakārtota atbilstīgi daţādiem iedalījuma principiem un 

aspektiem. Par iedalījuma principu var ľemt komunikācijas subjektu, nošķirot vienu no otras 

vairākas savstarpēji saistītas formas - starppersonālo komunikāciju, ko Latvijā sauc par 

saskarsmi, grupu (kopienu), kā arī organizāciju un masu komunikāciju utt. Par pamatu 

parastākam dalījumam var izvēlēties juteklisko, sensoro spēju jeb cilvēka sajūtas. Tā veidojas 

vizuālās, audiālās un audiovizuālās komunikācijas apzīmējums. Atkarībā no komunikācijā 

izmantotiem saziņas līdzekļiem/starpniekiem (medijiem) pieľemts nošķirt verbālu un 

neverbālu, mutvārdu un rakstveida komunikāciju. Katram no veidiem raksturīgi savi ētiskie 

aspekti, kas refleksīvi un simboliski organizē un sakārto saskari un zīmes/vēsts pārraidi 

citiem. Vēl komunikāciju un ētiku var skatīt vēsturiski, iedalot to pagātnes, mūsdienu un 

nākotnes komunikācijā.  

Franču psihoanalītiķe Jūlija Kristeva (Julia Kristeva; 1941), piemēram, raksta par 

sievietes komunikāciju vēsturē, kad nebija rakstības iespēju, bet bija ieaušanas, izšūšanas un 

citu „instalāciju” darbības
29

. Latviešu folklorā rakstīšana līdzīgi nozīmē ne tikai rakstu zīmju 

veidošanu, bet ieaušanu jostās, kara karoga izrakstīšanu, lai informāciju saglabātu un nodotu 

tālāk, citiem, pat citām paaudzēm utt., vēstot par sevi un kopienas pieredzi. Vēsti var izteikt 

metaforās, dziesmā, balsī, krāsās, ritmos – veidot zīmi, kas aizstāj un pauţ saviļľojumu, 

noskaľu, domas un idejas. Jūlija Kristeva raksta arī par ne-atveidoto jeb ne-reprezentēto 

pieredzi: ”Viduslaiki pat var labāk noderēt nereprezentējamas (unrepresentable) pieredzes 

atzīšanai. Lai minam šajā sakarā kaut vai Bingenas Hildegardi, Folinjo Andţelu, kuras 
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apliecina: mūsu dzīves nozīmīgi uzliesmo, bet šī uguns nav tieši komunicējama un tai nav 

tiešas nozīmes. Viľas rada poēziju, mūs apľem viľu metaforas, tēli, vārdi, viľas izšuj un zīmē 

tāpat, kā to dara vārdiska substance. Viľas pašas nezina, ka ir autores, viľas vienkārši 

saklausa to, kas no paša sākuma nav izteikts. Daudz vēlāk  Marsels Prusts rakstīs. „Stils ir 

redzējums (vision)”. 
30

  

Kā jau uzsvērts, morāles komunikācija nav mierīga un nepretrunīga norise, ko 

vairākkārt atgādinājis profesors Augusts Milts savā lekciju kursā par saskarsmes ētiku
31

. 

Priekšplānā parasti uz laiku izvirzās kāds naratīvs, kuram jāpārvar citu stāstu opozīcija vai 

jāsakļaujas ar to simbiotiski. Tā norit jaunās realitātes nosaukšana un skaidrojums, dodot tai 

vārdu, līdzīgi tautas teikai par to, kā nosauc uz zemi nolaidušos lietus mākoni, lai izzinātu 

kāda ezera izcelsmi. Šoreiz paļausimies uz komunikācijas teorijās nosaukto kārtību, vispirms 

pakavējoties pie organizāciju, grupu, starppersonālās saskares, tad aplūkojot tiešo un 

pastarpināto komunikāciju un trīs vairāk reflektētos virzienus - rituālo, verbālo/neverbālo un 

vizuālo komunikāciju. 

Tiešā komunikācija ir starppersonāla, un tajā liela loma ir intonācijai un neverbālām 

formām, ko maksimāli cenšas kompensēt rakstu valoda, bet kas ne vienmēr izdodas grafiskajā 

teksta izkārtojumā, pieturzīmju, emotikonu lietojumā e- tekstā un citur.  

Pastarpinātā jeb mediētā komunikācija izmanto rakstīto vai elektroniski pastarpinātu 

saskarsmi, kurā telpa attālināta un laiks nav viens un tas pats. Tehniskais pastarpinājums 

neignorē tiešumu un cenšas zaudēto emocionalitāti kompensēt, piemēram, ar jau minētajām 

emotikonām. Tas liecina, ka  antropoloģiski komunikācija tiecas pēc dabiskās saziľas 

atveides, pēc dabiska tiešuma, nezaudējot daudzveidīgos izteiksmes līdzekļus un mēģinot 

kompensēt tos ar rakstu zīmēm un tehniku. Taču, piemēram, Dţons B. Tomsons (Thompson) 

(1995) ??? pamanījis mediēto kvazi-interakciju - masu komunikācijas fenomenu, kur vienas 

un tās pašas TV vēsts saľemšanā iesaistīti tūkstoši vai miljardi cilvēku, kas uzturas daţādos 

kultūras kontekstos, telpās un laika zonās. Tā veidojas kvazimijdarbība, citāda nekā dzīvā un 

tiešā komunikācija. Auditorija ir paredzama, taču, ľemot vērā vēsts individuālo uztvērumu, 

tās reakciju paredzēt nav iespējams gan attiecībā uz interpretaciju, gan sekojošu darbību. 

Tāpēc nav viegli noskaidrot, piemēram, kino vai TV vardarbības ietekmi uz auditoriju, kas 

vienmēr paliks individuāli atšķirīga un nevispārināma, tomēr daţādo reakciju mijdarbībā 

veidojas kāds nenoturīgs un pretrunīgs priekšstats.  

Komunikācija un interakcija jeb mijdarbība. Sociālā dzīve daudz un viegli 

ietverama teorijās, taču abstrakcijās izpaliek atsevišķi būtiski tās elementi. Interakcijas 

(mijdarbības)  jēdziena formulējums maz norāda uz tīkla attiecībām, kurās iesaistīti redzami 
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un mazpamanāmi pavedieni, kas līdzdarbojas saaudumā (ja pieľemam šo metaforu kā sociālās 

interakcijas un komunikācijas atveidojumu valodā). Interakcija grūti padodas vienādošanai un 

homogenizācijai. Sociālās mijdarbības bagātība, daţādo elementu nejauša iesaiste 

starppersonu komunikācijā, to sadarbība, pretdarbība un iedarbība pētāmi atsevišķi. 

Interakcija, tāpat kā komunikācija, pakļaujama vērtējumam, jo tā var būt radoša un postoša, 

īsta, patiesa un melīga, godīga un manipulatīva, lietojot aptuvenas binārās opozīcijas, kuras, 

lai arī atzītas par nemodernām, tomēr orientē labāk nekā spēlīgs haoss, radošu dziľu 

pašmērķīgu izpausmju rezultāts. Mijdarbība starp-darbībā var būt kvalitatīva un nekvalitatīva, 

un morālais vērtējums norāda uz efektu, ieguvi/zaudējumu, rezultativitāti. Morāle atgādina 

kopsakara un tīkla domāšanu, paredzot vienas darbības ietekmi uz citu darbību. Tā var 

sekmēt, bremzēt, svītrot citu darbību, piemēram, varas klātbūtnē samazinot produktīvu 

daţādību un daudzveidību. Daţkārt tas, kas nav realizējams praktiskā darbībā, īstenojams 

domāšanā un/vai noder produktīvai radošai iztēlei utt. Sociālā interakcija nodrošina jaunu 

formu rašanos un paātrina veco izslēgšanu vai bojā eju. Vienlaikus tā norāda uz signifikācijas 

procesu, kurā liela loma ir iekšējai, subjekta vēlmju noteiktai dispozīcijai. Jūlija Kristeva to 

sauc par semiotisko dispozīciju: ”Semiotiskās dispozīcijas identifikācija faktiski nozīmē 

identificēt pārmaiľas (shift), kas notiek runājošā subjektā, viľa spēju atjaunot kārtību, kuru 

viľš ir nespējīgs panākt, un tas subjektam nozīmē iepriecinājuma spēju.” (Identifying the 

semiotic disposition means in fact identifying the shift in the speaking subject, his capacity for 

renewing the order in which he is incapably caught up; and that capacity is, for the subject, 

the capacity to enjoyment.)
32

 

 

Komunikatora un uztvērēja ētika 

Sava ētika un etiķete raksturīga gan komunikatoram, gan uztvērējam. Parasti vairāk 

pievērš uzmanību vēstītājam, atgādinot patiesumu, īstumu, skaidrību un argumentētību, taču 

ne mazsvarīgāka ir uztvērēja- klausītāja vai skatītāja- ētika. Tās elementāra norise izsecināma 

no hermeneitiskās teorijas, kurā raksturota izskaidrošana un saprašana. Lai godīgi un skaidri 

vēstītais  nonāktu līdz uztvērēja sapratnei, ētikā vienmēr uzsvērta ieklausīšanās un 

iedziļināšanās vēstījumā. Tikai tad, kad vēstītais sadzirdēts un saprasts, var sekot reakcija- 

komentārs, atbilde, jautājums. Jebkura komunikācijas vēsts radīta ar apzinātu vai neapzinātu 

nolūku vēstīt kādu nozīmi, pārliecināt vai ietekmēt - nostiprināt, mainīt, izraisīt, radīt kādu 

priekšstatu, uzskatus vai ticību/pārliecību. Pārliecināšanas un ietekmēšanas jēdzieni nozīmes 

ziľā ir tuvi, kaut gan atšķiras pēc iedarbības mērķiem un līdzekļiem
33

. 
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Pārliecina kādas patiesības vai vēlmes vārdā, kamēr ietekmēšanu vairāk virza savu 

vēlmju, bieţi savtīgu, mērķis. Tā veidojas pieredze, kura vienmēr ierobeţota, ja aprobeţojas 

vien ar savu vai tuvāko vēlmēm: komerckomunikācija atšķiras no ideju komunikācijas.  Ne 

velti Ţans Pols Sartrs pūlējies pārliecināt par literārās vēsts saistībām un atbildību, 

akcentēdams rakstnieka ētiskā imperatīva lomu. Ietekmes efektu dēļ pārliecināšanas teorētiķi 

uzsver ētiskas dispozīcijas nepieciešamību, lai auditoriju vai vēsts saľēmēju nedezorientētu un 

nedegradētu. Sociālās vai morālas problēmas īpaši rodas tad, ja vēsts ir maldinoša, bet 

ietekmēšanas tehnika profesionāli apgūta, kā to pierāda vēlēšanu kampaľu polittehnoloģijas. 

Komunikatora mērķi var būt gan godīgi, gan negodīgi un netaisnīgi, taču profesionāla 

pārliecināšanas māksla var panākt iespaidu uz sabiedrību, personu vai grupu abos gadījumos. 

Tāpēc komunikācijas ētika vienlīdz akcentē gan komunikatora atbildību par iespaidu, ko vēsts 

atstāj citu apziľā, gan uzsver izglītota uztvērēja nozīmi un atbildību par teksta sapratni.  

Uztvērēja ētika. Komunikācija nav uzlūkojama par saskanīgu procesu, kaut gan 

pats jēdziens semantiski virza domāt savstarpējas vienprātības un  kopīguma mērķu virzienā. 

Pretrunas un nesaskanīgums pastāv gan starp komunikatora vēsti un tā interpretāciju, gan 

starp daţādiem komunikatoriem, starp pragmatisku un ideju vēsti vai starp daţādiem 

komunikācijas veidiem, piemēram, starp populāro mediju kultūru un elitāro mākslu utt. Tur, 

kur darīšanas ar otru, citādu, atšķirīgu, vienprātība bieţi ir vai nu nekritiskas domāšanas 

rezultāts vai konformistiska pielāgošanās cita viedoklim. Komunikācijai drīzāk ir pretrunu un 

konfliktu, ne vienprātīgas saskaľas raksturs, un tomēr tā pastāv kā ideāls, jo jāvienojas, lai 

kopā darītu un dzīvotu, un vienmēr kopā būs darāmas daudzas lietas.  

Latviešu tautas kultūrā, līdzīgi filozofu uzskatiem, saskaľa ir ilgots mērķis, kas reti 

piepildāms. Pasaku laimīgās beigas norāda uz visu cīľu un pretrunu izbeigšanos, taču tas 

iespējams tikai pasaku vēstī. Tiklīdz dzīve turpinās ārpus pasakas vai idealizēta svēto dzīves 

stāsta, to raksturo sadursmes, nevienprātība, attiecību nesaskaľas. 

Komunikācija ir daţādu pieredţu apmaiľas veids. Vienlaikus, kā norādījis Hēgelis 

Gara fenomenoloģijā, vēlme pēc cita un citādības, ne līdzības vai tāpatības, ir humanizējošs 

spēks, kas var īstenoties, pateicoties atšķirībām, citādai apziľai, kas tikai komunikatīvi 

iepazīstama
34

. (The Phenomenology of Spirit, p, 109-110) Bibliogrāfija? Citādība rada 

pretrunas, nesapratni, kas komunikatīvi noskaidrojama un, lai arī ne viegli, tomēr pārvarama, 

uz ko vedina Jirgena Hābermāsa diskursa ētika. Tā izraisa  pārpratumus un vienlaikus ļauj tos 

novērst. Kā norādījis Hēgelis, īstenajam jātop apliecinātam un atzītam komunikatīvi. Ne velti 
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mūsdienu interpretācijas teorijas iekļauj lasītāju, padarīdamas viľu līdzatbildīgu par sapratni 

un saskaľu. Hermeneitika jeb sapratnes filozofija skaidro interpretāciju kopš ekseģēzes - svēto 

tekstu saturiem - un beidzot ar mūsdienu intertekstuālo pieeju.  

Publikas/uztvērēja līdzatbildība par vēsts uztveri ir atkarīga, pirmkārt, no uztvēruma 

un analīzes pieredzes un spējas, kas var radīt padziļinātāku vai seklāku, kritiskāku vai 

nekritiskāku un mazāk radošu interpretāciju; otrkārt, svarīgas ir uztvērēja vēlmes, kuras var 

sakrist un var būt pretrunā ar vēsts saturu: ja teātra skatītājs izrādē  meklēs izklaidi, 

intelektuālas izrādes bagātinošās nozīmes viľu tikai kaitinās, savukārt izklaides komika nebūs 

pa prātam intelektuāli noskaľotam skatītājam. 

Ja divi dara vienu un to pašu, tas nav viens un tas pats - apgalvojums attiecas gan uz 

filmas, reklāmas, pārraides veidotāju, gan uz vēsts adresātu vai uztvērēju. Nodomi, vēlmes, 

pat noskaľojums, nemaz nerunājot par intelektuālo līmeni, noteiks atšķirības un pārpratumus 

uzskatu un izjūtu apmaiľā. Saskaľa starp pateikt gribēto un uztverto ir samērā reta parādībā. 

Taču sākotnējā nesaderība nav neauglīga, ja to pavada abpusēja atklātība, atvērtība un 

patiesums, kas konfliktu vietā veicina saskaľu.  

 

 

Komunikācijas subjekti 

   Atkarībā no komunikācijas subjekta pieľemts šķirt trīs komunikācijas 

veidus - organizācijas, grupas (subkultūras, kopienas) un individuālo jeb stappersonisko 

komunikāciju.  

Organizācija ir institucionāla un strukturēta attiecību sistēma, lai sasniegtu kopīgus 

mērķus. Tā veidota, lai cilvēki, kuriem ir savstarpējas saistības un pienākumi, koordinētā 

darbībā sasniegtu iepriekš plānotu rezultātu, izmantojot finansiālos, materiālos un 

cilvēkresursus. Organizācijai ir noteikta struktūra, kas izteikta lomās, to hierarhijā, attiecību 

scenārijos. Komunikācija ir viena no darbības saskaľojuma nosacījumiem. Lai koordinētu 

darbību, pastāv noteikumi, kuru pamatā ir gan profesionālas iemaľas, gan vērtības. Liela loma 

ir morālei, ne tikai likumiem un citiem formāliem noteikumiem. Skaidrs, ka mērķi, plāni un 

noteikumi ir komunicējami, tāpēc biznesa un pārvaldības teorijās uzsvērta labas 

komunikācijas loma organizācijas saliedēšanā. Organizācijas komunikācija norāda, kādam 

vajadzētu būt gan vadītājam kā  ētiskam komunikatoram, gan adresātam. Ētiskums nozīmē 

efektīvu komunikāciju, kas balstās uz kompetenci, lai organizācijas mērķus sasniegtu ātrāk un 

labāk. Jau Frederika Teilora (Frederick Winslow Taylor; 1856-1915) un franču inţeniera 

http://lv.wikipedia.org/wiki/1856._gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/1915._gads
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Henrija Faijola (Henri Fayol; 1841–1925) četrpadsmit principos iekļauta laba komunikācija, 

ko nodrošina disciplīna, autoritāte, pakļaušanās viena pārvaldnieka norādījumiem. Franču 

inţeniera pēdējais princips - komandas gars (Esprit de corps) attiecas uz saskanīgām 

attiecībām, kur augstu apmierinātības pakāpi palīdz panākt arī morāla atbildība, vienotība, 

iniciatīva utt.  Franču inţeniera un pārvaldības teorētiķa četrpadsmit principi (1949) iekļauj arī 

komunikāciju:  

1) darba dalīšana (lai atvieglotu specializāciju, darbs jāsadala) 

2)  roku rokā jāiet autoritātei un atbildīgumam; 

3) disciplīna (lai attīstītu paklausību (obedience), uzcītību, enerģiju un respektu; 

4) vienota komanda (pakļautajiem jāziľo vienam augstākstāvošam); 

5) vienots virziens (visām vienota mērķa darbībām jābūt pakļautām vienam 

pārvaldniekam un vienam plānam); 

6) individuālās intereses pakļaušana vispārējai interesei (individuālai vai grupas 

interesei nav jādominē pār visa uzľēmuma kā veseluma interesi); 

7) atlīdzināšana (kompensācijai un visām citām samaksas metodēm jābūt godīgām);  

8) centralizācija (galīga (final) atbildība pieder pārvaldniekam, taču arī pakļautajiem 

vajag deleģēt noteiktu autoritāti); 

9) skalas ķēde (skaidrai autoritātes līnijai vai norādījumu ķēdei jāplešas no 

uzľēmuma augstākā līdz zemākajam līmenim. Tas palīdzēs nodrošināt sakārtotas informācijas 

plūsmu un papildināt (complement) vienotas komandas principu); 

10)  kārtība (visam ir sava vieta, un viss ir savā vietā. Nozīmīga ir iepriekšējā darba 

kārtība un darbu saraksti (proper scheduling of work and timetables to complete work is 

important). Tas atvieglos materiālu piegādi (chaneling) pareizai vietai un pareizā laikā; 

11)  Līdztiesība: pret nodarbinātajiem ir jāizturas labvēlīgi un taisnīgi; 

12)  personāla  stabilitāte (pārvaldībai jāvirza uz štata ilglaicīgām saistībām, lai 

novērstu nevajadzīgu maiľu, kas izmaksā dārgi un darbojas pretī mērķu sasniegšanai [stability 

of tenure of personnel: management should work towards obtaining long-term commitments 

from staff and avoid unnecessary turnover of staff which is costly and works against overall 

goal accomplishment]); 



 

 121 

13)  iniciatīva (strādniekiem jājūtas kā aktīvai organizācijas daļai, saľemot un izpildot 

plānus tā, lai savas spējas attīstītu pilnībā); 

14)  esprit de corps (saskaľa un vienotība palīdzēs veidot uzľēmuma spēku. Tas ir 

vienotības principa paplašinājums, uzsverot komandas darba nepieciešamību un 

komunikācijas nozīmīgumu).  

Vēl jo nozīmīgāka loma komunikācijai loma ir mūsdienu organizācijas teorijā. 

Grupu komunikācija ir perspektīvs komunikācijas subjekta pētījums, kas šobrīd 

attīstīts, piemēram, starpkultūru vai subkultūru komunikācijā. Grupu komunikācijā 

noskaidrojas sociālais prestiţs, kas, no vienas puses, atvieglo, no otras, apgrūtina 

komunikāciju grupās, kultūrās un subkultūrā. Prestiţa ziľā atšķirīgās sociālās grupas parasti 

pavada aizspriedumi un stereotipi, kas padara tās par bīstamām vai nenozīmīgām un zemu 

stāvošām: piesardzība komunikācijai piederas. No otras puses, prestiţs vieno ar sev līdzīgiem, 

kopīgs rituāls un normatīvisms atvieglo sapratni savējo apkaimē. Rakstnieki, mākslinieki un 

daţkārt ţurnālisti gan atrod par iespējamu komunicēt ar izraidītiem un vēstīt citu pieredzi, no 

kuras izvairās un baidās vidusmēra sabiedrība. Sociālie ierobeţojumi mazinās, kad ar 

rakstnieku un mākslinieku starpniecību izdodas ielūkoties citādo pasaulē. Ienāk cita pieredze, 

lai arī ne tieša un pašu iegūta, kas citādos  un viľu pieredzi  padara pieejamāku un 

saprotamāku, ieradinot toleranci jeb iecietību pret citādi domājošiem un jūtošiem, lai 

pieľemtu atšķirības, ja tās nekaitē sociālai kārtībai.  

Atzīšana ir viens no tikumu stimuliem arī grupu komunikācijā. Ţaks Lakāns raksta par 

cita atzīšanas piedzīvojumu un piedāvā atzīšanas jēdziena saturu: ”Vārda atzīšanas 

(rocognition) nozīme tiecas pretī tam, ko tā apliecina katrā izpētē kopā ar visiem kareivīguma 

un nostaļģijas akcentiem, kurus mēs tajā ieliekam.”
35

 (The meaning of the word recognition 

stends toward that which it assumes in every exploration, with all the accents of militancy and 

of nostalgia we can invest in it.) Norāde uz cīľu un nostaļgiju ir būtiska, lai izprastu, 

piemēram, romantisko attieksmi pret čigānu dzīvesveidu vai jauniešu subkultūru 

nepieľemšanu. Grupu komunikācijas ētika pēta daţādu mazu grupu identitātes veidošanos, 

saliedēšanās (kohēzijas) nosacījumus un attieksmi pret to savdabību.  

Savstarpējās saskarsmes un attiecību ētika. Šī sadaļa nepretendē uz plašu un dziļu 

starpindividuālās jeb starppersonālās komunikācijas, jeb saskarsmes skaidrojumu, tomēr, 

pienākums liek nepaiet tai garām vairāku apsvērumu dēļ.   Pirmkārt, vēsturiski un pagaidām 
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arī mūsdienās tieša savstarpējā saskarsme atzīstama par parastāko komunikācijas veidu; 

otrkārt, tautas tradicionālajā kultūrā, mākslā, psiholoģijā un ētikā uzkrāta liela savstarpējo 

attiecību pieredze, kas apgūstama; treškārt, gan organizāciju, gan grupu un profesionālajā 

komumikācijā izšķiroša loma ir patībām, to komunikācijas spējām un prasmēm. Šo 

apsvērumu dēļ tiks raksturoti atsevišķi morāli nozīmīgi starppersonālās komunikācijas un tā 

rezultāta - savstarpējo attiecību - aspekti, kā arī nosauktas teorijas, kas tās pēta, jo daudzas no 

tām  tapušas nesen, vēl maz apgūtas un izmantotas ētikas tematikas paplašināšanai. 

 Kā noprotams, temats ir neticami un neaptverami plašs, niansēts un sareţģīts. 

Ikvienam ir kāda pieredze starppersonālās komunikācijas- saziľas un attiecību (turpmāk - 

SPK ) laukā. Ģimenē, skolā, darba vietā, saskarē ar draugiem, paziľām vai vienkārši, izejot uz 

ielas, iepērkoties, braucot sabiedriskā transportā un visur, kur iznāk saskarties ar citiem 

cilvēkiem, mūsu dzīvē paliek kādas - apzinātas un neapzinātas - pēdas. No komunikācijas 

rakstura atkarīgs noskaľojums - prieks un labsajūta, ja saľemta un pretī sniegta labvēlība, 

savukārt niknums, sāpes, pāridarījuma izjūtas pavada brutāla attieksme, rupjības, neuzmanība, 

nepelnīti pārmetumi vai vienkārši vienaldzība. Cilvēku komunikācija izraisa jūtas un 

pārdomas vai analīzi, kā arī nosaka situatīvas vai ilglaicīgas attiecības, kas uzlūkojamas par 

mijdarbības un komunikācijas rezultātu.  Komunikācija rada attieksmi, kura savukārt ietekmē 

attiecības, to attīstību vai pārtraukšanu. Vienlaikus SPK ir mākslas darbu, īpaši teātra, kino, 

daiļliteratūras, temats, tāpat arī vērojumu priekšmets psiholoģijā, filozofijā un citās nozarēs. 

Ētika veidojusies starppersonālās komunikācijas tiešas pieredzes rezultātā ar stratēģisku mērķi 

- labot, uzlabot un ietekmēt savstarpējību, virzot saskaľai, solidaritātei un labvēlībai. 

Latviešu kultūrā, kā jau norādīts, saskaľa ir ilgots mērķis, kas atzīts par kārotu vērtību tautas dziesmās, 

sakāmvārdos, pasakās, visos tradicionālos ţanros. Saskaľa ilgota ģimenē, telpā un laikā. Saderība un saskaľa 

izlūgta rituāli- ar Dieviem, ar dzīvniekiem, arī sevi pašu, bet visvairāk ar radiem, kaimiľiem un citiem ļaudīm, lai 

izpaustos drošībā un vitālā  priekā. Saskan vāle vēlējot, saskan vai nesaskan dzīves ritms. Saskaľa ir prieka, 

labsajūtas iemesls un avots lielam tautasdziesmu skaitam, kas labāk par ikdienu  iespējami svētku rituālā 

noskaľā. Svētki ir komunikācijas stiprināšana un vienošana, kad piemirstas kaimiľu ķildas un distance vai bieţi 

vismaz uz laiku pierimst kopīgā dziesmā un dejā.  

 

Tradicionālajā kultūrā un mākslā sāpīgi uztvertas saskares traumas - pārinodarījumi, 

nesapratne, vienaldzība, izolācija, kā arī pausts prieks par siltumu, labvēlību, atbalstu. Jānis 

Jaunsudrabiľš īpaši iejūtīgi uzsvēris trauslās un ievainojamās attiecības, kā arī atveidojis 

dramatiskās saskares traumas romānos Aija, Jaunsaimnieks un velns; Kārlis Skalbe to tvēris 



 

 123 

tēlojumos Dzīvības siltums. Saskarsmes ētikas pieredzi apkopojis profesors Augusts Milts jau 

minētajā lekciju kursā Saskarsmes ētika.  

Ir vairākas SPK teorijas, kuras, saskaľā ar Dţodi Hallstenu (Jodi Hallsten), iedalāmas 

četrās grupās - sociālās nozīmes, pieklājības, racionālās attīstības un „tumšās puses” teorijās
36

.  

Saskarsme var notikt divos savstarpēji saistītos virzienos: tā var būt vērsta uz sevi un 

uz otru/citiem.  Pirmajā gadījumā tā saistīta ar mūsu identitāti un paštēlu, kas lielā mērā 

atkarīgs no citu attieksmes un veidojas to ietekmē. Ervinga Gofmana (Erving Goffman; 1922-

1982) teorija grāmatā Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē attiecas uz identitātes jeb savas sejas 

veidošanu un vadīšanu. Daţkārt nošķir savas sejas pozitīvas un negatīvas vēlmes, piemēram, 

P.Braunas (Penelope Brown, 1944) un S.Levinsona (Stephen C. Levinson) “pieklājības 

teorijā”
37

.  

Pozitīvās saistāmas ar vēlmi tikt atzītam un novērtētam, lai iekļautos kādā kopienā vai 

attīstītu vēlamās attiecības. Pozitīvā seja pauţ apmierinājumu par vēlmes piepildījumu - būt 

vajadzīgam un pieprasītam. Negatīvās attiecas uz vēlmi atbrīvoties no ierobeţojumiem, kas 

neļauj piepildīt komunikatīvās vēlmes, piemēram, kad  noraidīta mīlestība vai draudzība, 

atteikts atbalsts utt. Pieklājības teorija tuva ētikai tādējādi, ka norāda uz laipnību kā 

preventīvu līdzekli, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Tā var stiprināt pozitīvismu, kad verbāli 

pausta labvēlība vai atzīšana, kā arī attiecību saglabāšanas dēļ atcelti ierobeţojumi, piemēram, 

vecāku attieksmē pret bērna lūgumiem. Pieklājība, labvēlība, laipnība palīdz sasniegt mērķus 

vieglāk. Tuvība vai distance atkarīga arī no komunikācijas kultūras jeb savstarpējo attiecību 

kultūras.  

Marks Knaps (Mark L.Knapp; 1938) un Anita Vangelisti (Anita L.Vangelisti) 

izstrādājuši interakcijas kāpľu modeli (1996), kurā parāda, kā attiecības intensificējas kopš 

iepazīšanās brīţa un kā tās satīstās vai virzās lejup, līdz izbeidzas. Viľi izsaka to komunikatīvi 

- kā cilvēki runā katrā no kāpľu laukumiem, virzoties augšup vai lejup pa savstarpējās saziľas 

kāpnēm.  

Nenoteiktības novēršanas teorija raksturo gan pašizpratni, gan attiecības starp 

komunikācijas dalībniekiem, kad, īpaši attiecību sākumā, valda neziľa un neskaidrība par 

otru, bet attiecību attīstībai svarīga nenoteiktības un neparedzamības novēršana, kā to izteic 

Šarla Bergera (Charles R.Berger) un Ričarda Kalabrīsa (Richard J.Calabrese) teorija (1975). 
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Nenoteiktības novēršanas teorija izskaidro baumu un tenku rašanos, kā arī daţādus iecietības 

līmeľus attieksmē pret nenoteiktību. Nepazīstot otru vai studentu grupu, informācijas trūkumu 

kompensē pastiprinātas iespējamās uzvedības prognozes. Tās var būt nepareizas un 

neprecīzas, taču, kompensējot neziľas un nenoteiktības spriedzi, tās pilda noteiktu funkciju. 

Cilvēkiem ir daţāda iecietības vai neiecietības pakāpe pret nenoteiktību, kad vieni tiecas pēc 

skaidrības, citi samierinās ar neziľu un nemeklē izeju. Izejas meklējumi var būt godīgi un 

negodīgi, kaut gan apzināts negodīgums ir retāks par neziľas situācijas izraisītām sasteigtībām 

un kļūdām.  

Saskaľā ar Šarlu Bergeru, ir trīs nenoteiktības novēršanas stratēģijas:  pasīvā, aktīvā 

un interaktīvā. Pasīvā balstās uz vērojumu, aktīvā - uz pastiprinātu informācijas ievākšanu 

vai speciāliem eksperimentiem, kas var izraisīt mērķu un līdzekļu saskaľotības problēmu, 

kaunu, vainu par ziľkāri un līdzekļiem, kas ne vienmēr godīgi. Arī greizsirdība skaidrojama ar 

reakciju uz nenoteiktību, īpaši, ja nav pašpārliecinātības par savu nozīmi un vērtību. 

Interaktīvā jeb mijdarbības stratēģija balstās uz savstarpēju sarunu un stāstiem, kuros iegūtas 

zināšanas, lai novērstu neziľu, ar ko ir jāsastopas. Mīklas minēšana pavada ikvienu 

iepazīšanos, nejaušu vai gribētu, kārotu, ilgstošu. Nenoteiktības teorijas ļauj izskaidrot 

aizdomas, šaubas par attiecību perspektīvu un citas nomācošas izjūtas, kas motivē rīkoties 

atbilstīgi situācijas vērtējumam. Intimitātes attiecībās īpaši svarīgs ir skaidrojums attiecību 

nenoteiktības teoriju garā.    

Sociālās ietiekšanās teorija (Social Penetration Theory) – attiecību attīstības teorija, 

kas pieder sociālās apmaiľas teoriju grupai un uzsver pašatklāšanās un atklātības nozīmi 

attiecību attīstībā (Irwin Altman un Dalmas A.Taylor). Šī teorija balstās uz ieguvumu un 

zaudējumu analīzi pašatklāšanās procesā. Autori mēra atklātības dziļumu un plašumu, sākot 

no orientācijas fāzes līdz stabilitātei, kas iegūta, izejot cauri divām afektīvām apmaiľas fāzēm. 

Intimitāti pavada pašatklāšanās. 

Attiecību dialektikas teorija. Leslija Bakstere (Leslie A. Baxter) un Barbara 

Montgomerija (Barbara Montgomery) pēta savstarpējo attiecību dialektiku (1990., 1993., 

1996.) - nepārtrauktām pārmaiľām attiecībās un partneru savstarpējā atkarībā vienam no otra, 

kas iziet viľpus kognitīviem iespaidiem. Vienlaikus pastāv gan vēlme būt kopā, būt saistītam 

un autonomijas tieksme, vēlēsanās būt atvērtam un vienlaikus noslēgtam, lai izvairītos no 

ievainojamības, saglabātu intimitāti un patības mīklu utt. Attiecības attīstās starp stabilitātes 

un pārmaiľu vēlmi, starp paredzamību un kaut ko jaunu, starp konvencionalitāti un 
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vienreizību. Teorija norāda uz daudzo vēlmju līdzsvara nepieciešamību, mazinot spriedzi 

starp tām. Bakstere un Montgomerija norāda uz trim attiecību dialektikas veidiem. (kas tie 

būtu?) 

Komunikācijas robeţu pārvaldības teorija (Petronio, 2000) ??? uzsver 

nepieciešamību kontrolēt privātās informācijas plūsmu un pēta tās robeţu noteikumus. 

Informācijas plūsmas kontrole lielā mērā ir atkarīga no ētikas, savukārt robeţas ir atkarīgas no 

pašapziľas, no kultūras un takta, no individuālās gaumes un motivācijas. Protams, izvēli - 

atklāt vai neatklāt informāciju otram, nosaka individuālā rakstura īpatnības, taču robeţas ir 

vadāma un pārvaldāma lieta un atkarīgas no otra pieprasījuma un vēlmes. Tas, ko nosaka 

komunikācijas robeţpārvaldes teorijas, ir norāde uz nepieciešamību pašam apzināties un 

noteikt  robeţu noteikumus un saskaľot tos ar citiem. Ētikas jautājums ir  atklāt vai neatklāt 

citiem savu intīmo attiecību sīkumus vai ģimenes noslēpumus, īpaši publiskojot medijos.  

Teorētiski apzināta ir ne tikai attiecību norise, bet arī tā sauktās tumšās puses
38

. To 

vidū meli, dusmas, neprasme sarunāties, greizsirdība un citas negatīvas emocijas, sociālā 

neatbilstība, uzmākšanās, izsmiekls, aprunāšana, draudi, vienmuļība utt. 

Saskaņas ētika un vērtība. Viena no ētikas problēmām ir sarunas saskaľa jeb 

koherence. Katram cilvēkam piemīt zināmā mērā noslēgta nozīmju sistēma, kura palīdz 

orientēties lietās. Nozīmju kopums veido redzējuma perspektīvu jeb ielogu, ietvaru, kas veido 

sākumpozīciju sarunai. Ikvienam ir vieglāk iekļauties sarunā, kurā citu sarunas dalībnieku 

uzskati pieskaľoti manu nozīmju saturam un sakrīt vismaz daļēji ar manu viennozīmju 

pasauli, ja pasaule nebūtu pārāk nolietots apzīmējums. Vienprātībai ir samērā egoistiski 

būvēta pamatne: tam, kas sakrīt ar manu uzskatu, nav  nepieciešama tik liela pamatojuma 

piepūle kā tam, kas ir atšķirīgs.  Notiek apstiprinoša viedokļu apmaiľa, atzīšana, atbalsta 

saľemšana un apliecinājums. Nav svarīgi, vai uzskati ir patiesi, pareizi vai aplami, saskaľa 

pastāv. Daţkārt „mīļā miera” labad nelielas atšķirības kolaboracionistiski vai kompromisa 

veidā tiek noklusētas. Ieguvums ir labas attiecības, saskaľa, labvēlība, nepretrunīgums, kas 

vieno un izsauc ārēji pozitīvas jūtas. Emocionāais stāvoklis, ko nodrošina saskaľa, kaut vai 

iluzora, ir viena no cilvēku vēlmēm, kas apliecināta kultūrā, tāpēc ka tā vairo drošības un 

atbalsta iespaidu.  Viedokļu dinamismam un attīstībai tā dod mazāk nekā nesaskaľa. 

Saskaņas vērtība. Daudz sareţgītāka  ir atšķirīgu un principiāli citādu uzskatu 

klātesamība, kas tomēr izraisa sarunu. Pastāv vairākas iespējas: 1) sākt diskusiju, aizstāvot 

savu viedokli un nepiekāpjoties par katru cenu. Iznākums - vai nu ideālais Hābermāsa 
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universālas normas un konsensuālas patiesības sasniegšana, vai konflikts, kas šķir un lauj 

aiziet katram ar savu taisnību un patiesību; 2) ielaisties sarunā, bet piekāpties ārēji, iekšēji 

saglabājot nozīmju pamatni un viedokli, kas uz tā būvēts; rezultāts - izlikšanās, kas iekšēji liek 

domāt un meklēt patiesību kopā ar argumentiem vai priecāties par savaldību un neizraisītu 

konfliktu; 3) uzsākt un pieļaut sarunu, bet ieklausīties pretējos argumentos un meklēt kopā 

pilnīgāku priekšstatu vai nozīmi - ideālais Hābermāsa variants un auglīgākais stāvoklis, kas 

iepējams vien tad, ja abi sarunas dalībnieki ir atvērti nozīmes meklējumiem, nevis gatavas 

nozīmes aizstāvībai. Var aizstāvēt savu viedokli un rast niansētāku tā izteiksmi vai 

argumentāciju 

No ētikas galvenokārt atkarīga stappersonālo attiecību norise - saglabāšana, 

turpinājums, epizodisks vai pilnīgs attiecību pārtraukums, apmierinātība vai neapmierinātība. 

No godprātības, atbildīguma vai vienkārši uzmanības pret otru atkarīga attiecību kvalitāte, 

kuras nianses patiešām var būt bezgalīgas. Latviešu kultūrā, kā jau norādīts,  saskaľa ir ilgots 

mērķis, kas par ilgotu vērtību atzīts tautas dziesmās, sakāmvārdos, pasakās, visos 

tradicionālajos ţanros. Saskaľa ilgota ģimenē, telpā un laikā. Saderība un saskaľa izlūgta 

rituāli - ar Dieviem, ar dzīvniekiem, arī ar sevi pašu, bet visvairāk ar radiem, kaimiľiem un 

citiem ļaudīm, lai izpaustos drošībā un vitālā  priekā. „Saskan vāle velējot” - sasakan vai 

nesaskan dzīves ritms. Saskaľa ir prieka, labsajūtas iemesls un avots lielam tautasdziesmu 

skaitam. Svētki ir saskaľas notikums, kad piemirstas kaimiľu ķildas un distance vai tās 

vismaz uz laiku pierimst kopīgā dziesmā un dejā.  

Latviešu tradicionālā kultūrā apzināts un izjusts saprašanās un saskaľas prieks, kas 

retāks par nesaskaľām, konfliktiem, pārmetumiem, rājieniem, naidu un vēsturiskām kārtu 

atšķirībām (sociālās nevienlīdzības/neatbilstības). Savējais pārvēršas svešā tieši neizdevušos 

attiecību dēļ, kamēr gadās, ka svešais kļūst savējais labvēlības, atbalsta un līdzcietības dēļ. 

Bībeliskā elle un paradīze veidota atbilstīgi attiecību raksturam - saudzējošam vai otru 

iznīcinošam.  Zināšanas par labiem komunikācijas noteikumiem, likumiem nelīdz, jo 

starppersonālo attiecību norisi vairāk vada emocijas un situācija, kas bieţi vien uz laiku vai 

pavisam svītro attiecības – saskaľu, saprašanos, sadarbību, kur savstarpējība norāda gan uz 

prieku, gan uz attiecību izraisītu pazemojumu vai citu, arī tuvu cilvēku radītu pāridarījumu -  

pārdzīvojumiem, sāpēm un asarām.  
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Tēls komunikatīvās ētikas skatījumā 

Seja, skatiens, tēls. Komunikatīvo tehnoloģiju (KT) klātbūtne izvirza jaunus tematus. 

Viens no tiem ir tēls jeb veidols. “Seja, patiesība un ekspozīcija mūsdienās ir pilsoľu kara 

objekti un kaujas lauks ir sociālā dzīve tās veselumā, kuras transportētāji un karavīri ir mediji, 

kuru upuri  ir visi Zemeslodes cilvēki.”
39

 Veidols precīzi ietver tēla dabu - tas ir veidots ar 

publiskuma nolūku. Nebūtu pareizi tēlu uzlūkot par masku. Tas veidots publiskuma nolūkā. 

Tas atvieglo komunikāciju, jo atbilst pieprasījumam. Seju Dţ.Agambēns (Giorgio Agamben; 

1942) sauc par patiesības lokāciju (location) jeb vietu, novietojumu.  

Taču seja nav skatiens.  Ne velti apritē ienāk simulācijas jēdziens. 

Atklāšana un slēpšana. Pastāv nebeidzama patiesības atklāšana, kas nebūtu tik 

nebeidzama, ja vienmēr būtu atklāta. Dţordţo Agambēns norāda: “Mēs varam saukt par 

traģikomisku faktu, ka seja atklāj tikai un precīzi tik daudz, cik tā apslēpj, un slēpj tādā mērā, 

kā atklāj.
40

 Tēls atsvešinās no identitātes, un cilvēks tajā neatpazīst sevi. Viľš nesaredz 

kopasakaru starp veidoto tēlu un patību, kura veido tēlu.  

Tēls un patiesība jeb patiesums.  Tēls aizēno patiesību, jo tas paredzēts gan 

komunikatīvam lietojumam, gan izziľai, nevis patiesības atklāšanai un tikai. Tēls vienmēr 

saistīts ar kādas patiesības neatklāšanu vai noklusēšanu. Antīkā teātrī tēlu veidoja  ar maskas 

starpniecību. Agambēns raksta, ka tēls nesaskan ar skatienu, par kuru rakstīja Sartrs. Tēls ir 

ekspozīcijai un ārējībai.  Ne velti pazīstamā sociologa Irvinga Gofmana grāmata saucas Sevis 

izrādīšana ikdienas dzīvē. Tēls ir komunikācijai – adresātam - gan konkrētam, gan  

vispārējam.  Kā norāda Dţordţo Agambēns, māksla veido seju jebkuram objektam
41

. Tēls, ko 

veido māksla, var piederēt lietai vai priekšmetam. Daudzi tēli un veidoli radīti patēriľam, 

tāpēc tiem jāsimulē patērētāja vajadzības. Seju pētnieki konfrontē ar tēlu. Seja atklājas savā 

tiešumā, dabiskumā un patiesumā. Tēls ir maska, sejas pielāgojums citu pieprasījumam un 

veiksmes nodrošinājuam komunikācijā. Patiesība nevis ir, bet atklājas. Tālāk ir jautājums par 

tās paušanu. Patiesības atklāšana ir domāta komunikācijai, tāpēc vēsturē tā ir pat sodīta. 

Galileja (Galileo Galilei; 1564-1642) vai Bruno (Giordano Bruno; 1548-1600) patiesības 

sodītas nevis par pašu patiesību, bet par tās izpaušanu komunikācijā.  

Upuri un ieguvēji. Tēlu komunikācijai ir savi upuri. Tie ir vienkārši vēsts saľēmēji, 

kuri nav pasargāti no ietekmes un pakļaušanas, no noticēšanas profesionāli veidotam tēlam un 

no manipulācijas kāda interesēs, ja nav tiešas saskares ar tēla nesēju vai zināšanām par to. Kā 

norāda Agambēns, šodien vairs nav raksturīga varmācīga fiziska pakļaušana, bet iekarošana ar 

informāciju un tēlu.   
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Tēla mākslīgums. Tas, kas pārsteidz mūsdienās, ir tēla mākslīguma neslēpšana. “[..] 

tēls ir pārliecinošāks, ja tas atklāti pauţ savu mākslīgumu.”
42

 Postmodernais iekļauj 

mākslīgumu savā ideoloģijā un nevairās no tā. Ja viss ir konstruēts, tad jāatzīst arī 

mākslīguma neizbēgamība. Arī tehnoloģiju pastarpinājums vairo mākslīguma klātbūtni, 

atvieglo un pieradina pie tā.   

Maskas tematika. Vēlmju komunikācija nav domājama bez maskas jēdziena. Ne 

visas vēlmes un ne katrā telpā un laikā ir pauţamas atklāti. Maska ir veids, kā sasniegt vēlmes 

piepildījumu publiskā telpā,  uzreiz un pilnībā neatklājot vēlmju spektru.  

Maskas radošums. Maska un patiesība. Maska nav tikai izlikšanās un viltojums, bet 

bieţi vien, lai cik paradoksāli, patiesības vēlmes paušana. Patiesība attiecas uz neatklāto, kas 

slēpjas un maskējas. Tā bieţi saistīta ar maskas uzminēšanu. Gan maskas uzlikšana, lai 

splēptu patiesību, gan maskas atklāšana ir radošs process. Maskas ir mākslinieciskās un 

filozofiskās patiesības radīšanas un uzminēšanas/noľemšanas nosacījums.  

Parādīšanās tautai. Tas ir īpašs veidols, politiskā izrāde tautai, lai norādītu partijas 

solījumu īstenojumu. Tam ir īpaša valoda, kas izstrādāta un apgūta polittehnoloģijās. Nav tik 

vienkārši uzskatīt, ka tajās runa neatbilst darbiem. Tā ir citas īstenības piedāvājums, kam var 

noticēt pats tēla veidotājs. Ja tēls netiek atmaskots, tam notic arī citi. Zem kāda lielāka 

virsraksta iet šis teksts? 

     

Rituālā komunikācija un morāle 

Rituāls ir savdabīga solidāru nozīmju nostiprināšanas darbība sabiedrībā, kopīgi 

atkārtojot vērtības un sociālās kārtības normas. Tā pamatā ir atkārtošana. Rituāls parasti 

apzīmē noteiktā secībā sakārtotu, organizētu darbību, kurai ir simbolisks raksturs. Mūsdienās, 

kad tradīcijas jēdziens it kā atstāts pagātnei, rituāls par to atgādina un daļēji kalpo tā 

aizstājumam, pauţot zināmu atkārtošanos, stabilitāti, pārmantojamību- procesu, kurā notiek 

kādas saprātīgas pieredzes kolektīvs atveidojums un tālāknodošana. Rituālu parasti saista ar 

jau minēto komunikācijas fatisko (phatic) funkciju, proti, sociāli organizētu komunikāciju. 

Atkārtojot vienu un to pašu tekstu un darbības, rituāli ap- un no-stiprina sociāli nepieciešamo 

kārtībuun solodaritāti. Varam runāt par tradicionālām vērtībām un tikumiem, kad kāds 

domāšanas, jūtu izpausmes un uzvedības paradums atkārtojas un kultūrā iekļauts kā 

pašsaprotama klātesamība, ko daļēji raksturo Pjēra Burdjē habitus. 

Habitus top rituālajā komunikācijā, atkārtojot paraugus, pieredzi, vēlamību. Pjēra 

Burdjē jēdziens ir daţādi skaidrots, kopumā norādot uz tā netveramību un nenoteiktību. 

Jāpiebilst, ka daudzi sociālie termini neizceļas ar skaidrību. Habitus raksturo samērā noteiktu 
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un noturīgu sociālās apkaimes lomu indivīda vēlmju un mērķu veidošanā. Habitus izpauţas 

noturīgās kognitīvās dispozīcijās, kognitīvās shēmās, kuru tīkls norāda uz šo struktūru 

„ģimenisko līdzību”, saskaľā ar kuru tiek uztverta un šķirota ienākošā informācija. Habitus 

veido potenciālo uztvēruma iespējamību, palīdzot izprast rāmējumu jeb ielogu. Tas caurauţ 

un strukturē visas sociālās prakses un spriedumus un  palīdz paredzēt rāmējumu jeb ielogu, 

kāds tas būs atsevišķās sociālās grupas, kopienas vai organizācijas diskursiem. Noturīgās 

kognitīvās dispozīcijas organizē un strukturē sociālās nozīmes. Tās nav nejaušas, jo ataino 

vēsturisku prakses loģiku, kas norāda izdzīvošanas un dzīves apstākļus un izriet no tiem. 

Sociālo dzīvi veido daţādi nozīmju lauki ar pretrunīgām dispozīcijām, kas ataino 

daudzveidīgos apstākļus, kuros nepieciešami noritējusi sociālā dzīve. Arī morāle balstās uz 

noturīgām, praksē pārbaudītām vērtību un normu struktūrām, kuru tīkls nosaka uztveri un 

rīcību. Turklāt Burdjē habitus var būt neapzināts, tāpēc ne vienmēr cilvēki atzīstami par 

brīviem savos uzskatos, kaut gan neapzinās savu atkarību. Postkoloniālais habitus, piemēram, 

var ietekmēt nacionālās kultūras, valodas, savas valsts uztvērumu vēl ilgi un neapzināti pēc 

koloniālās atkarības vai okupācijas beigām. Demokrātiskā sabierībā mediju habitus var būt 

balstīts uz ētiskām publikas tiesībām zināt, uz vārda brīvību, kas ir pretrunā ar investoru 

uzskatiem un vēlmēm. Kuru no habitus jeb programmatiskām sociālām dispozīcijām indivīds 

vai medijs izvēlas? No tā, ko atzīst par noteicošo un autoritatīvāko (tirgus habitus, kvalitatīvi 

profesionālo, morālo, ģimenes utt. habitus), atkarīgs simboliskā kapitāla raksturs.   

Rituāls ir antropoloģijas, reliģijas, kā arī socioloģijas studiju priekšmets. Katrā no 

nozarēm tam ir savi akcenti un aspekti.  Antropoloģija aplūko rituāla mehānismu kultūrā, 

vērtību komunikācijā un sociālās struktūras piederības apliecinājumā. Komunikācijas teorijās 

rituāla automātisms kalpo par noturīga komunikācijas veida apzināšanu pretstatā nejaušai un 

pēkšľai situācijai. Socioloģijā Emīls Dirkheims (Émile David Durkheim; 1858-1917) un viľa 

sekotājs Ervings Gofmans radījuši rituālās komunikācijas teoriju, ko turpina Randals Kolinss 

(Randall Collins;1941), Niks Kouldrijs (Nick Couldry), Eriks Rotenbūlers (Eric Walter 

Rothenbuhler) un citi.   

Rituāls norāda uz kāda formāla scenārija klātbūtni, ko periodiski atkārto darbībā, 

apliecinot kultu, kultūru, noturību, identitāti, sociālo dominanti vai struktūru vispār. 

Dirkheims uzskata rituālus par uzvedības noteikumiem, kuri norāda, „kā cilvēkam uzvesties 

sakrālu objektu klātbūtnē”.
43

 ( 1965, p. 56). Jautājums ir par to, kas var aizstāt sakrālu 

objektu, kuru klātbūtne mūsdienās sašaurināta vai izzudusi. Kā tad, ja svētuma izjūtas paliek 

vēsturē un nedominē sabiedrības/cilvēku dzīvē? Morālā komunikācijā svētu objektu aizstāj 
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vērtības un noteikumi, kuriem desakralizēts lieguma vai pievilcības raksturs, ko nostiprina 

rituāli: „Es lietoju rituāla jēdzienu, tāpēc ka šī aktivitāte, lai arī neformāla un sekulāra, norāda 

ceļu, kādā individuālajam jāsarga un jāparedz savas darbības simboliska ietekme uz īpašas 

vērtības objektu.”
44

 (Atsauce!!!) Rituālās aktivitātes ietver morāles struktūrelementus - 

jābūtību, uzvedības priekšrakstus vai vēlamā fiksāciju un pieredzi, kā sasniegt pilnīgāku 

stāvokli - pašam un kopienai. Tie vieno, iekļaujot pieredzi, kas tiek izspēlēta kultūras formās, 

no kurām pāriet ikdienas attiecību praksē, veidojot attieksmi pret darbu, kopienu, sevi pašu un 

citiem. Morāles jābūtība ir veidota pieredzē un kognitīvi - teorijās, mākslā, zinātnēs, lai 

atkārtojumā to nostiprinātu un padarītu par ikdienas dispozīciju un darbības scenārija 

sastāvdaļu.  

Rituāls ietver nozīmīgākās eksistenciālās darbības, izpēlējot tās un uzsverot tā, lai 

padarītu tā par habitus. Rituāla struktūra iekļauj nozīmīgu, mērķi simbolizējošu objektu, kas 

nav sakrāls, kaut arī var tāds būt (Mozus baušļi, ko Dievs devis), izspēlē darāmo secību, 

atkārto autoritatīvu darbību, apliecinot morālās sistēmas autoritāti. Tā morāle  iegūst kultūrā 

apliecinātu enerģiju un vēlmi rīkoties citādāk, nekā to pieprasa situatīva un individuāli 

narcistiska nosliece. Uz rituāla nozīmi morālē norāda Emīla Dirkheima apgalvojums, ka 

rituāls sastingst normā. Starp sakrālo un profāno, M.Eliades nošķīrumu lietojot, pastāv saikne 

un pārejas, kur profānajā ienāk autoritatīvais, sakrālais un otrādi – sakrālajā - elementārās 

ikdienas vērtības, tikai mistiskā vai misteriozā valodā izteiktas. Rituālās darbības elementi 

uztur morālās vērtības, tās atkārtojot un atgādinot, iesaistot autoritātes to atzīšanā.  

Kā veidoti desakralizētie svētumi - brīvība, atbildība, pašcieľa, godprātība? Tie veidoti 

kognitīvi un pieredzē kā eksistenciāli pilnīgākais variants, kā dzīvot. Rituāli apliecina 

produktīvāko individuālās rīcības variantu, to iekļaujot apziľā un kā paradumu nostiprinot 

atkārtojumā.   

Mūsdienās no mītu un tradicionālās kultūras rituāls pārnests uz mediju notikumu un tā 

ietekmi uz sabiedrību. Saimons Kotls (Simon Cottle) definē mediju rituālus kā „tādus mediju 

darbības fenomenus, kuri kalpo kolektīvo izjūtu (sentiments) un solidaritāšu atbalstīšanai un 

mobilizācijai, ar simbolizācijas un sasaistes (subjunctive) līdzekļiem orientējot vēlamajam un 

jābūtībai”
45

. S.Kotla definējums tuvāks tradicionālās kultūras rituālam, tas balstīts uz 

funkcionālo pieeju, norāda un iekļauj emocijas un to kolektīvu sakārtošanu un atkārtošanu 

atbilstoši sabiedrības kārtībai.  

Niks Kouldrijs, Eriks Rotenbūlers, Randals Kolinss u.c. mēģina mūsdienīgot 

tradicionālo rituāla izpratni/nozīmi, kaut gan nākas atzīt, ka līdz ar modernizāciju rituāls 

daţkārt zaudē sakrālo vai pat simbolisko nozīmīgumu vispār. Niks Kouldrijs definē mediju 
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rituālus kā ”formalizētas darbības, kas organizētas ap nozīmīgām uz medijiem attiecināmām 

kategorijām un robeţām, kuru uzvedums (performance) ierāmē vai paredz saikni ar plašākām 

mediju vērtībām”
46

.  

Notikums, kas pārľemts no dzīves, tiek uzvests un sakārtots medijos, kur tam piešķirta 

emocionāla un racionāla nozīme.  Bieţi šādos mediju notikumos iesaistās pat veselu 

kontinentu vai globāla mediju sabiedrība, lai konceptualizētu, piemēram, viesnīcā uz laiku bez 

uzraudzības atstātā bērna pazušanu, karaliskās kāzas vai bēres, incestu, terorismu un citas 

sociālas parādības. Rituāls parasti atkārto kādu nozīmi, lai to, Nīčes vārdiem, iegravētu 

cilvēku domāšanā un veidotu habitus, uzturot spēkā noteiktu attieksmi, kura pieļauj vai 

nepieļauj kādu sociāli nozīmīgu darbību. Ritmiski atkārtojot, mediji, tāpat kā māksla, reliģija 

un citas kultūras jomas, rada vai atkārto sociālo nozīmi, lai to apliecinātu un iekļautu darbībā 

un attiecībās. Mediji piedalās nozīmju veidošanas rituālā. Sadarbojoties un pretdarbojoties 

rituāli organizē emocionālu un racionālu pieredzi, konceptualizējot parādību vai norisi, tas ir, 

piešķirot tam to vai citu nozīmi. Atšķirībā no tradicionālā rituāla, kurā nostiprināti un atkārtoti 

mazmainīgi paradumi, ko Pjērs Burjē sauc par simbolisko kapitālu, mūsdienu kultūrā nozīmes 

veidojas diskusijās, lai visbieţāk pārvērstos stereotipos vai mediju klišejiskās domāšanas 

formulās. Diskusijas rodas pārsvarā attiecībā uz vēl neapgūtām, jaunām, ikdienā 

neparastākām parādībām un norisēm, un ir jāpaiet laikam, lai rituālās diskusijas pierimtu un 

pārvērstos mierīgā un pierastā nozīmju ritmā. Kā liecina Wikileaks gadījums, slepeni iegūtu 

datorinformāciju par valstu vadītāju un augstu ierēdľu komunikāciju nopludinot publiski, 

rituālā vienprātība nav iegūstama tūlīt, jo veidojas pretrunīgu uzskatu un nozīmju tīkls. 

Iespējams, ar laiku tajā izkristalizēsies vadošās jeb dominējošās nozīmes, kaut gan, jāatzīst, 

dilemmas pastāvējušas un pastāvēs vienmēr blakus rituālai vienprātībai.  

Rituāls atkārto dominējošo nozīmi, tādējādi to uzturēdams un nostiprinādams. 

Komunikācijā nostiprinās gan ārējas, gan iekšējas ritualizētās formas.
47

 Kā norāda Niks 

Kouldrijs, viens no mediju rituāla teorētiķiem, ”rituāls ir atzīstams par vienu no nozīmīgākiem 

veidiem, kurā apliecināta un komunicēta pieľemto vērtību leģitimitāte”
48

. Rituāls sakārto 

vērtības, pārvēršot tās par kopīgu sociālu praksi un iedibinot sociālu kārtību, kas pieľem un 

atkārto kopīgi atzītās dominējošās vērtības. Kā norāda cits mūsdienu vērtību pētnieks Randals 

Kolinss, rituālā komunikācija vairo emocionālo enerģiju - zināmu savdabīga spēka 

pieplūdumu, kas rodas no patiesas līdzdalības komunikatīvā notikumā. Morālā komunikācijā 

līdzdalība ir nozīmīga tāpēc, ka ierosina un ieradina, kā arī pārliecina par īstenojumu 

individuālā, grupas vai organizācijas darbībā. 
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Etiķete un etoss  

Etiķete iekļaujas rituālajā komunikācijā kā tās paveids. Tāpat kā rituāls, tā ir tuva 

habitus, ar ko P.Burdjē izsaka neapzinātu, iemācītu, par paradumu kļuvušu uzvedību. Tā 

uzlūkojama par vienošanās rezultātu attiecībā uz publisku rīcību un uzvedību, sākot ar 

emociju regulēšanu un beidzot ar graciozu gaitu, apģērba gaumi vai roku kustībām, nazi un 

dakšiľu pie galda lietojot. Tās nolūks - sakārtot publisko dzīvi, padarīt to vienveidīgāku un 

tādējādi drošāku, tīkamāku, skaistāku, sakoptāku. Etiķete ir uzvedības scenārijs, kas veidots 

saesības uzturēšanai un integrācijai tajā. Tā ir manieru, emociju, stilu kopums, kā uzvesties 

cilvēkos, ar kuriem kopā jādzīvo, lai tiktu atzīts un respektētu cita tiesības uz atzīšanu. Tā ir 

kā simboliska iniciācijas zīme, kas uzrādāma, ieejot sabiedrībā, īpaši tajā, kas tiek saukta par 

kulturālu. Daţkārt apgūtu etiķeti lieto kā labas, smalkas uzvedības, manieru, kultūras 

sinonīmu, lai izteiktu iemācītu un sociāli kultivētu uzvedības formu kopumu, kas nodrošina 

pieľemšanu grupā, kopienā, kārtā un atzīšanu par tās locekli jeb savējo.  

Arī profesijām ir savi rakstīti un nerakstīti ārējas uzvedības noteikumi, kas veicina 

labvēlīgu tēlu un nodrošina komerciālus panākumus, tāpēc daţkārt to saista ar komunikācijas 

komercializāciju. Arlija Hohsčailda (Arlie Hochschild; 1940) raksta par etiķeti kā par jūtu 

komercializāciju, kuru apliecina obligātais smaids un konfliktu kārtošanas laipnība. 

Vienlaikus profesionālās uzvedības standarti atvieglo komunikāciju, kura norit izdevīgā veidā 

un nodrošina labāku saprašanos nekā nekontrolēts brutālas vai nelabvēlīgas emocionālas 

gaisotnes dabiskums. Profesionalitāte bieţi pieprasa pašierobeţošanu un disciplīnu, kas neļauj 

garastāvokļa kaprīzēm nomākt komunikācijas labvēlību. Protams, jāľem vērā, ka tā var būt 

tikai ārēja rituāla labvēlība, un labāk būtu, ja ārēji iestudētu smaidu aizstātu patiesa cieľa un 

labvēlība pret klientu vai sarunas partneri. Arī obligātais „paldies” un „lūdzu” verbāli 

apliecina savstarpēju atzīšanu, kaut bieţi tīri formālu. Pateikties kādam nozīmē atzinīgi 

novērtēt viľu un viľa sniegto palīdzību/pakalpojumu. Pateicība pauţ gandarījumu un 

apmierinājumu, kaut arī formālas pieklājības veidā. Etiķete rituāli sekmē savaldību, ārēji 

socializētas attiecības, neraugoties uz motivāciju, kura ne vienmēr patiesi tikumiska.  

 Savi rituāli noteikumi ir arī sarunai, lai saruna būtu funkcionāli auglīgāka un 

produktīva. Tā, piemēram, „tu” lietojums komunikācijā saistīts ar demokrātisku, kārtu 

starpībai un jebkurai hierarhijai nepakļautu saziľu, kurā nepastāv sociāla distance starp 

komunikācijas partneriem. Ar „tu” panākama lielāka vienlīdzības un līdztiesības sajūta, nereti 

iluzora. Daţkārt sociālās attiecības pieprasa cieľas pilnu distanci, kuru apliecinājumam 

vēsturiski kalpojušas bijības izjūtas, kas koncentrētas uzrunā ar „jūs”. Students mūsdienās 

drīkst demokrātiski uzdot jautājumu prezidentei/ prezidentam vai gados vecākam profesoram 
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paliekot sēdot un nepieceļoties bez pieklājīgas uzrunas formas; akadēmisko darbu 

aizstāvēšanas rituāls tiek galēji vienkāršots bez ārēja cieľas apliecinājuma komisijas 

priekšsēdētājam, mācībspēkiem un bez pateicības vadītājam un recenzentiem, taču izaicinoša 

vienlīdzība liek šaubīties par taisnīgu otra nopelnu novērtējumu. Rituālās uzvedības trūkums 

līdz ar ieguvumiem nes līdzi zaudējumus – godbijīgu distanci, cieľu, nopelnu atzīšanu.    

Komunikācija sākas ar kontakta iedibināšanas rituālu. Ir frāzes, kurām nav citas kā 

tikai komunikatīva ierosinājuma loma, piemēram, „kā tev iet?”, sasveicināšanās, smaids 

garāmejot uzrunas vietā u.c. Uzmanības pievēršana sarunas vēlamībai, tās uzsākumam saistīta 

ar etiķetes formulām – „klau”, „atvaino”, pieklājīgu, cieľu izsakošu uzrunu utt. Pirmoreiz 

uzrunājot svešinieku, nepazīstamu cilvēku, ētiski būs, ja uzruna notiks atturīgi distancētā stilā. 

Tālāk var sekot sarunas pamudinājumi, kas var nesaskanēt ar uzrunātā vai partnera vēlmēm, 

tāpēc jāpārliecina: „turpināsim” utt., jo ne vienmēr sarunas, diskusijas turpinājuma vēlme ir 

vienāda visiem sarunas dalībniekiem, tāpēc tā jājūt vai jāpārliecinās verbāli, jāvienojas. 

Savaldīga attieksme ir nepieciešama visur, pat asāko strīdu gadījumā, kur ieklausīšanās un 

atbilde sniedzama pēc būtības, nevis apvainojot adresātu. Konflikts produktīvāk risinās 

pieklājības un savaldības gaisotnē.  

Paralēli etiķetei lietots etosa jēdziens, kas ir nozīmes ziľā  plašāks jēdziens par etiķeti. 

Runā, piemēram, par bruľinieku ētosu, kas iekļauj etiķeti, bet vienlaikus ar to arī tikumus, 

domāšanas veidu. Etoss nav mākslīgi konstruēts, bet izriet no individuālām vai sabiedrības 

attīstības vajadzībām un atvieglo kopdzīvi, kura bez komunikācijas nav iespējama. Interesanti 

par to raksta Marija Osovska, poļu zinātniece, vēsturniece, norādot, ka ētoss ir kādas šķiras, 

subkultūras, kārtas veidola apraksts un savdabīga vizītkarte. Etiķetes pētnieks Kass Vouters 

(Cas Wouters; 1943), piemēram, norāda, ka burţuāzija un tās uzľēmējdarbība pastiprināti 

pieprasa solījumu turēšanu, kas pazīstama kopš bruľinieku etosa, kaut gan atšķiras rituālais 

apliecinājums un, iespējams,  intensitāte, kura gan grūti izmērāma vai pierādāma. 

Etiķete un ētika ir vienas saknes vārdi. Tiem ir līdzīgas funkcijas - norādīt uz saprātīgu 

- vēlamāku, sabiedrībā pieľemamu un tātad par pareizu un atzītu rīcību. Etiķete pielīdzināma 

rituālai darbībai, kuru atkārto, lai iedibinātu drošību un kārtību. Pats etiķetes vārds norāda uz 

normatīvismu, jābūtību, vēlamību. Latviešu valodā to tulko – „pieklājība”, „laba uzvedība”, 

tās kodekss raksturo koptību jeb kultūru, sabiedrībā pieľemtu un par labu atzītu uzvedību, kas 

atvieglo komunikāciju un veicina solidaritāti. Atšķirībā no ētikas etiķete ir ārēju uzvedības 

formu kopums, ko tradīcija iesaka un publiskā dzīve pieprasa komunikācijā. Vienlaikus 

ārējais rituāls nozīmē integrācijas veidu, kas nodrošina kopīgu saprašanos, lietojot vienu un to 

pašu „valodu”. Kaut gan viss tajā ir sociāli konstruēts, tomēr lietderīgs un saprātīgi veidots.  
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Par etiķeti un tās liekulīgo ārējību var izteikties ciniski, taču, ja tā nav pārspīlēta, ar tās 

rezultātu parasti jūtas apmierināti. Henija Jangmena grāmatā „Ciniķa dzīvesziľa”, piemēram, 

izsakās: „Māksla likt citiem justies kā mājās [..], kad jums gribas, lai viľi tiešam atrastos 

tur.”
49

  

Etiķetes pastāvēšanu vada trīs mērķi - saprātīgums, skaistums un otra/cita atzīšana, 

īpaši kārtu sabiedrībā, kuras atskaľas daţkārt  mūsdienās vēl jūtamas vecāku/ bērnu, 

vadītāja/padoto attiecībās. Etiķete pilda trīs uzdevumus: tā unificē sabiedrību, regulējot 

uzvedību ārēji, tai ir estētiska funkcija, tā sevī iekļauj otra drošību, cieľu, labsajūtu, 

nodrošinot solidāru komunikācijas veidu.  

Vienkāršāka vai izsmalcinātāka ārējās uzvedības regulācija ir neatľemama kultūras 

daļa. Labas uzvedības grāmatu, ar vai bez ironijas, rakstījis ievērojamais holandiešu un 

Eiropas humānists Roterdamas Erasms jau 16. gadsimtā. (Erasmus Desiderius; 1466/9-1536). 

Latinizētā Eiropā un tās augstākajā sabiedrībā, pastāvot stingrai kārtu starpībai, tika  pieprasīts 

vienots unificētas, kultivētas uzvedības projekts, un Roterdamietis ir viens no pirmajiem 

sekulārajiem projekta  īstenotājiem. Vienlaikus Erasma pieklājīgas uzvedības grāmata ļauj 

saprast, kā mainījušies uzvedības noteikumi. Viľš, piemēram, iesaka nespļaut uz vai pāri 

galdam, bet zem tā. Ieteikumam ir tālas sekas: pēc pieciem kultūras gadsimtiem Eiropa 

izskaudusi un atradinājusies no ērtas spļaušanas paraduma. Iesākumā kādam jāpasaka priekšā 

vēlamā uzvedības forma un daţkārt jāgaida gadsimtiem uz tā masveida  atzīšanu par 

paradumu. Deguna nošľaukšana ar pirkstiem, kā viduslaikos, nav pieľemta, pat ja tikai pirksti 

pieskaras degunam un pat ne nolūkā nošľaukties.  

Vienlaikus etiķete pilda regulējošu un kontroles funkciju - par nepieklājīgu uzvedību 

joprojām runā publiski, neraugoties uz etiķetes normu demokrātisko daţādību, apsprieţ 

ģērbšanās kultūru, galda etiķeti un citas publiski vērojamas darbības. Etiķetes scenārijs iesaka 

pašveides programmu, kā sevi vingrināt, lai piederētu, iekļautos publiskā dzīvē ārēji, bet 

daţkārt arī mainītos iekšēji atbilstoši ārejam savaldības vai cieľas paradumam. Manieres kaut 

ko atļauj darīt un kaut ko citu aizliedz.. Vienlaikus etiķete pieprasa pašuzraudzību, treniľu, 

pašierobeţojumus, lai vaļību un kustību vai runas brīvību aizstātu ar iemācītu un ievingrinātu 

kodu, publiskās telpas piederības zīmi, kura paskaidro izraidījuma un nepieľemšanas iemeslu, 

ja kodu nepārzina, kā pienākas vai vingrināšanās rezultāti ir vāji.Etiķete, ja tā tiktāl iemācīta 

un apgūta, ka kļuvusi dabiska, neuzkrītoša un automātiska, ka par to nav jādomā, netraucē 

patības autonomijai, bet atvieglo to, ļaujot iekļauties sabiedrībā un komunicēt brīvāk, 

efektīvāk. 
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Kā tas parasts ar cilvēku veidotām lietām, etiķete novecojas. Tomasa Manna 

Budenbroku vietējais dzejnieks apsēţas pie viesību galda, „sarokojies ar kungiem un pateicis 

dāmām [..] daţus no saviem smalkajiem komplimentiem, kādus jaunākā paaudze gan vairs 

neprastu izdomāt”
50

. Cepures nēsāšanai, tās pacelšanai sasveicinoties drīzāk ir aizejošās 

paaudzes paradums, jo arī cepuru nēsāšana vairs nav apģērba kultūras norma. Līdz ar 

daudzām pārmaiľām uzvedības noteikumi pārtop par atšķirīgās pagātnes apliecinājumu, ko 

īpaši izaicinoši ignorē un par to ironizē mākslinieki, intelektuāļi, kuri var atļauties publiskās 

dzīves ignoranci, jo atzīst brīvību normatīvas paklausības vietā un paliek sabiedrības atzīti un 

pieprasīti, kādi ir.  

Etiķete mūsdienās norāda uz piederību subkultūrai. Tā līdzinās kodam, bez kura ziľas 

iekļūt noteiktā subkultūras telpā ir grūti, ja ne neiespējami. Lamu vārdi, piemēram, var derēt 

ne tikai par izslēgšanas iemeslu no vienas grupas, organizācijas, bet arī par pieľemšanas 

nosacījumu citā. Uzvedības normas pieder identifikācijai jeb grupas piederībai kā atslēga un 

zīme, ar kuras palīdzību iekļauties un gūt atzīšanu. Vienlaikus, subkultūru atšķirībām un 

identitātēm pastāvot, tā var kalpot par būtisku citas grupas vērtējuma mēru, kas norāda uz  

citiem neizprotamu un nepieľemamu uzvedību, ko nereti pavada neiecietība un ironija. Jo 

mazākas atšķirības kodos, jo ekstensīvāka komunikācija, ko sauc par demokrātisku. 

Aristokrātiskas manieres nepieľems mūsdienu pusaudţu subkultūra, īpaši pieklājīgu valodu, 

kā dēļ pusaudţu ţurnāli piemērojas savas auditorijas runas veidam, to kultivējot - jo rupjāk, jo 

savējāk, jo brīvāk, vaļīgāk - jo drosmīgāk. Atsevišķās mākslinieku subgrupās rupjība lietota 

kā izaicinājums vispārējai, pieklājīgi tendētai kultūrai, norādot uz tās liekulību, kas tikai ārēji 

maskēta aiz labām manierēm. Vienlaikus ar savības izjūtām, pazīšanu etiķete distancē grupas 

vienu no otras, padarot komunikāciju ciešāku vienā un neiespējamu vai apgrūtinātu citā grupā. 

Labas manieres patiešām var kalpot par masku, ja tās īslaicīgi izvēlētas kāda savtīga 

mērķa sasniegšanai un palīdz iegūt citu labvēlību vai kļūt par savējo grupā, kurā mērķis 

piepildāms. Taču jāpiekrīt E.Rotenbūleram, ka „pieklājība, vienalga, vai to motivē rūpes par 

otru, vai ne, atzīstama par vienu no nozīmīgākajiem un spēcīgākajiem sociālās kārtības 

rituāliem. Būdami pieklājīgi, mēs veidojam civilizētu sabiedrību. Veidodami civilizētu 

sabiedrību, mēs to radām”
51

.  

Etiķetei pievērsuši uzmanību vairāki ievērojami kultūras teorētiķi. Pazīstamā darba 

„Homo ludens”(1938) autors Nīderlandes vēsturnieks Johans Heizinga (Huizinga; 1872-1945) 

1919. gadā publicējis darbu „Viduslaiku noriets” („The Waning of the Middle Ages) par 

viduslaiku uzvedības standartiem un emociju izpausmēm. Nedaudz vēlāk etiķetes procesus 

civilizāciju vēsturē vērtējis arī sociologs Norberts Eliass. (The Civilizing Process,1939)  
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Kopš 20. gadsimta 60. gadiem veidojas vesela salīdzinošās pētniecības autoru un 

grāmatu virkne, kura atklāj daţādas tendences etiķetes attīstībā. 
52

 Nav nejaušība, ka tieši 60. 

gadi ļauj Kasam Vouteram nodēvēt mūsdienu etiķetes un manieru vēsturi par informalizāciju - 

neformāluma pieaugumu. Kaut gan atļāvuma un lieguma attiecības strauji mainās kopš Lielās 

franču revolūcijas, tieši kopš 20. gadsimta 60.-70. gadiem atļautība pieaug līdz ar baţām par 

visatļautību. Kā norāda Kass Vouters grāmatā Informalizācija: manieres & emocijas kopš 

1890, etiķete attīstās viļnveidīgi: lielāku brīvību nomaina formālas prasības un normas. 

Informalizāciju autors saista ar 60.- 70 gadiem, kamēr 80.-90. gados saskata tolerances 

pieauguma pavadītu (kopā ar lielāku alternatīvu daudzumu un variācijām) reformalizāciju
53

. 

Salīdzinādams četras valstis - Vāciju, Angliju, Nīderlandi un ASV-, autors secina, ka etiķete 

attīstās spirālveidīgi: vienlaikus ar pārmaiľām un elastību notiek atgriešanās pie iepriekšējā, 

protams, mainītā veidā. Informalizāciju nomaina reformalizācija, un tas attiecas ne tikai uz 20. 

gadsimtu, bet tā pastāvējusi arī  iepriekš.  1960.-1970. gados „lielu sociālo grupu 

emancipācija un integrācija labklājības valstīs sakrita ar informalizāciju: manieru raţīms 

strauji zaudēja stingrību un vēsu hierarhisku savrupību”
54

. 1980-os gados notiek 

reformalizācija, taču tā balstīta galvenokārt uz pašuzraudzību, kas palielina kauna izjūtas: ”Šis 

otrās dabas personības tips ir veidojies to kauna procesu rezultātā, kuri uzkurina bailes par 

nespēju ierobeţot afektus saskaľā ar spēkā esošajiem manieru un emociju reţīmiem.”„This 

second-nature type of personality had resulted from shaming processes which fuel the shame-

fear of being unable to constrain affects in accordance with the prevailing regimes of 

manners and emotions. „(199, Cas Wouters) Kopsavilkumā Kass Vouters par manieru un 

etiķetes attīstības tendencēm secina, ka neformāluma pieaugumu pavada citas tendences – 

„pieaugoša savastarpēja atkarība un sociālā integrācija, varas atšķirību kritums un sociālās un 

psihiskās distances samazinājums starp cilvēkiem, kā arī savstarpējas identifikācijas 

paplašinājums un „emociju emancipāja” kopā ar minētā reprezentāciju personībā.”
55

 „ing 

interdependence and social integration, declining power differences and a dimishing social 

and psychic distance between people, expanding mutual identification, and an „emancipation 

of emotions „( Informalization, p. 4). 

 

Komunikācijas valoda 

Par valodu mūsdienās, ja par tādu var saukt 20. gadsimtu, rakstīts un domāts daudz un 

daţādos aspektos. Antropoloģiski cilvēku mēdz dēvēt par komunikatīvu un lingvistisku būtni. 

Šāds uzskats pazīstams kopš Aristoteļa. Taču komunikācija nevar notikt bez valodas 

starpniecības - artikulētās un neartikulētās, tāpēc svarīga ir valodas ētika, par kuru, ikdienā 
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lietojot valodu, cilvēki nedomā. Vesela zināšanu nozare –valodniecība - un filozofijas atzars – 

lingvistiskā filozofija - nodarbojas ar valodas pētniecību, un tās rezultāti un sasniegumi 20. 

gadsimtā ir neapšaubāmi. Lai minam semiotikas pamatlicēju Ferdinandu de Sosīru, Edvardu 

Sepīru  (Edward Sapir; 1884-1939), Bendţaminu Vorfu (Benjamin Lee Whorf; 1897-1941), 

Avramu Čomski, Ludvigu Vitgenšteinu, Dţonu Ostinu, Dţonu Sērlu un daudzus citus. Arī 

rakstnieki izteikuši apbrīnu un veltījuši poētiskus izteikumus nozīmīgajai kultūras sastāvdaļai. 

Parasti vēsturē akcents likts uz valodas nominatīvo iedabu - valoda nosauc lietas un 

simboliski apzīmē tās kultūrā. Taču kopš 19. gadsimta mainās valodas uztvere un paplašinās 

tās iespēju priekšstati.  

Vilhelms Humbolts ienes jaunu skatījumu: valoda atklāj, izgaismo pasauli, nevis 

aizsedz to ar vārdu. Tā neatkārto patiesību, kas pirms valodas iepriekš zināma, bet ir līdzeklis, 

kā iepriekš nezināmo atklāt. Darbā Geist und Leben Vilhelms Humbolts piedēvē valodai 

aktīvu lomu salīdzinājumā ar iepriekš uzsvērto pasīvi apzīmējošo un nosaucošo. Valoda būvē 

pasauli, konstruē kultūras pasauli, ne tikai atkārto un dublē - tā rada pasauli .  

Valodas aktīvās lomas uzsvērums turpinās lingvistu pētījumos, īpaši strukturālisma 

pamatlicēja Sosīra darbos. Analītiskā filozofija 20. gadsimta garumā pēta valodas būtību, 

izteikumus, jēdzienus un to lomu, kas arī saistīta ar komunikāciju. Pamazām veidojas tilts 

starp valodas pētniecību, sociālajām un citām zinātnēm, īpaši jaunajām. Tiešā/netiešā 

komunikācija, kā norāda L.Čouliaraki un N. Fērklafs, atšķiras ar daţādu kontekstu
56

. 

Vientulībā vai dialogā ar datoru radītais teksts atšķiras no jautrā barā saľemtas vēsts un tās 

interpretācijas. Cits konteksts, cita, humorpilna semiotika traģiskam tekstam. Tas ir literāro 

darbu saturs, kurš norāda, kā vēstuli uztver citā telpā un laikā. Pastarpināti var saľemt 

trīstūkstošgadīgu vēsti, kad konteksts pavisam cits. Tāpēc ētiski ir iedziļināties kontekstā. 

Friča Bārdas elēģija Dzīvīte tūkstoš veidos izskan studentu vai citās dzīrēs, kamēr tikai viens 

eksistenciāls variants, ja faktoloģiski ticams,  pavadījis dzejoļa radīšanas kontekstu - karš, 

slims bērns un nakts. Netieši minēto eksistenciālo drāmu izraisītā noskaľa pavada dzejoli bez 

tiešām atsaucēm uz dzīves situāciju. Bez minētā dzīves fakta var iztikt, taču tas nekaitē 

dziļākai un pārliecinošākai interpretācijai jeb nozīmes sapratnei.  

“Pretēji izplatītajam viedoklim lingvistiskās komunikācijas pamatvienība ir nevis 

simbols, nevis vārds, nevis teikums un pat ne to konkrēta izpausme, bet gan šīs konkrētās 

izpausmes verbalizācija runas akta laikā”, raksta Dţons Sērls
57

. Kā norāda Hābermāss, 

„lingvistiskās komunikācijas pats ievērojamākais sasniegums ir klātneesošu objektu un 

stāvokļu precīzs atveidojums”, ko vācu filozofs, atšķirībā no strukturālistu un loģisko 

http://lv.wikipedia.org/wiki/1884._gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/1939._gads
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pozitīvistu valodas skatījuma, atzīstot par formālu, to sauc par pragmatisku, tāpēc ka tas nav 

abstrahēts no sociāla valodas lietojuma
58

. 

Rakstveida komunikācijā, kā norāda L.Čouliaraki un N. Fērklafs, ir mediētais diskurss, 

līdzīgi kā telefona un e-pasta saziľa, kurā nav tieša - aci pret aci - sasaiste sarunu telpā un 

laikā
59

.   

Valodas izvēle, ja valodu atzīst par sociālās īstenības daļu un tās līdzveidotāju, ir 

sociāli atbildīga lieta. Pirmkārt, valodas ētika izpauţas attieksmē pret dzimto valodu, īpaši, 

pret valodu, kuru lieto mazskaitlīga runātāju kopiena. Valoda pieprasa atzīšanu, kopšanu un 

lietošanu. Otrkārt, ētika izpauţas attieksmē pret formālu valodas pareizību. Līdzīgi kā pastāv 

likumu gars, arī valodā var dominēt stingrs un viennozīmīgs likuma burts, ignorējot situācijas 

kontekstu: ir tik daudz sīkumaina pareizas valodas diktātā, ka cītīgas normas dēļ izsauc ironiju 

vai nepatiku. Taču koptas un labi zinātas valodas pienākums pastāv, lai atvieglotu 

komunikāciju un neradītu nevajadzīgu piepūli tādas nozīmes minēšanā, kura nav jauna un 

radoša, tikai neskaidri un nemākulīgi izteikta.   

Treškārt, valodas ētika var izpausties leksikas izvēlē. Viena no mūsdienu problēmām ir 

attieksme pret lamu vārdu lietojumu, atzīstot tos par vārda brīvības un nemākslotas leksiskas 

izvēles izpausmi, kas paspilgtina stāstu. Taču lamu vārdi liecina par apkaimes brutalizāciju un 

agresivizāciju. Vienlaikus ar brīvību saglabājas atbildība par sekām - publiskās telpas 

kvalitāti. Ieguvumi šoreiz grūti līdzsvarojami ar zaudējumiem. Visbeidzot, valodas ētika 

komunikācijā izpauţas un atklājas veidā, kā tajā ietverta realitāte, cik īsti, ticami, precīzi, 

aptveroši vai noţēlojami šauri tā atveidota.  

Valoda nav tikai neapzināta un automātiska vārdu lietošana, bet atbildīga izvēle. Vienu 

un to pašu notikumu var izstāstīt patiesi, skaidri un vairot zinošu sabiedrību vai manipulatīvi 

kāda savtīga labuma dēļ stāstījumu pārveidot tā, ka zūd patiesā jēga. Var pievērst uzmanību 

runātājiem, to teiktajam, samanīt tendences, atklāt problēmu, pievērst uzmanību nebūtiskām 

lietām, var stāstīt par patiesi būtisko. Valodas izvēle, īpaši blogos vai medijos, ir atbildīga 

sabiedrības informēšanas un vides veidošanas izvēle. Preses relīze, ko veido sabiedrisko 

attiecību speciālists un kritiski vai nekritiski izmanto ţurnālists, arī ir ētikas lieta, kas skar 

ţurnālista tēlu un priekšstatu vai prestiţu sabiedrībā un profesionāļu vidē jeb apkaimē ar stāsta 

precizitāti un spilgtumu.  

 Notikums paliek vēsturē, pateicoties valodai un komunikācijai. Ne velti rodas 

komunikatīvās vēstures ideja, kas norāda uz ikviena par patiesu atzīta vēsturiska fakta 

komunikatīvo iedabu - kāds to veidojis dokumentāri, lai tas ievietotos arhīvu plauktos vai 

atvilktnēs.  Notikums paliek un dzīvo tālāk ne tikai sekās - cilvēku un tautu likteľos, bet arī 



 

 139 

valodā, veidojot notikuma likteni stāstā, vēsturē, līdzīgu, piemēram, Maķedonijas Aleksandra 

(Ἀλέξανδπορ ὁ Μέγαρ; 356. p.m.ē. - 323. p.m.ē.) stāstam, ko turpina māksla. Cik daudz kas no 

vēstures saglabājies, pateicoties valodā nosauktajam, cik daudz zudis tāpēc, ka palicis 

nenosaukts, cik daudz no tagadnes niansēm ir zudis, ja notikums neveikli, neprasmīgi un 

nepilnīgi atveidots valodā.  

 Valodas izvēle komunikācijā ir ne tikai stāstu, bet arī starppersonisko attiecību 

uzlabotājs vai konfliktu iemesls. Svarīgi, kādos vārdos ietvert un vēstīt patiesību, lai 

komunikācijas procesā sasniegtu saprašanos, kā to norādījis Jirgens Hābermāss. Sekmīgai 

verbālai komunikācijai svarīgs atveidojuma spilgtums un precizitāte, lai pārliecinātu adresātu 

par neviltoti patiesa redzējuma dabisko īstumu.Tā raksturo un veido publiskās telpas kultūru, 

tāpēc kopā ar naratīvu atzīstama par atbildīgu izvēli komunikācijā.  

 

Verbālās komunikācijas ētika 

 

Atkārtojuma vara. Vārds notiek un ierosina darbību. Kā zināms, Vecajā Derībā ar 

vārdu sākas pasaules radīšana. Simboliskais resurss atzīstams par dīvainas varas sastāvdaļu, 

ko teorētiski saulaik par zemu novērtējis Kārlis Markss, uzsvērdams tehnoloģiju un 

ekonomikas determinējošo spēku un ietekmi. Mūsdienas pat ekonomikas un tirgzinību 

teorētiķi uzsver valodas simboliskās varas ietekmi. Reklāmas simboliskā valoda, piemēram, ir 

viens no patēriľa veicinātājiem un ekonomikas stimulētājiem. Ne vienmēr vēstij jābūt jaunas 

informācijas nesējai un ne vienmēr tā pārvēršas par informatīvu notikumu. Visbieţāk vārdi 

atkārto jau zināmu vēsti, nedaudz mainot aspektu, izteiksmi, vēlreiz apliecinot un nostiprinot 

kādu pārliecību vai viedokli. 

Verbālā ir vārdos izpaustā komunikācija. Tā var notikt gan mutvārdos, gan rakstveidā. 

Pēdējā ir franču filozofu apzināts temats. Rakstīšana ir Rolāna Barta, Ţaka Deridā 

tematizācijas priekšmets. Barts raksta par laimi, baudu, ko sniegusi rakstīšana, piemēram, 

rakstniekam Flobēram (Gustave Flaubert; 1821-1880). Verbāla izteikuma uzdevums nav tikai 

informēt, uz ko norādīts iepriekš minētajā Dţona Ostina (John Austin; 1911-1960) darbā Kā 

var lietas darīt ar vārdiem? (How to do things with Words?). Tāpat kā politiskā reklāmā 

galvenais nav informēt par faktiem, bet veidot labvēlīgu/pozitīvu attieksmi pret kandidātu 

vēlēšanās, jebkurā komunikācijā informāciju pavada citi, ar pārliecināšanu, ietekmēšanu 

saistīti blakus nodomii, vienalga, vai tos apzinās, vai tie pastāv neapzināti. Verbāla 

komunikācija ir saistīta ar pastāvīgu modrību, lai uzrunātais vai sarunas partneris pēc iespējas 
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labāk saprastu sacītā nozīmi vai lai godīgi pārliecinātu viľu saprast vēstīto atbilstoši saviem 

nolūkiem. Vēstij vienmēr ir kāda blakus funkcija. 

 Romāns Jakobsons raksta, ka vienīgi poētiskam tekstam ievirze uz pašu vēsti ir 

galvenā, kamēr pārējās ir pakārtotas poētiskai uzmanības pievēršanai. Pārējām darbībām/ 

parādībām ir blakus funkcijas raksturs: ”Poētiskā funkcija nav vienīgā verbālās mākslas 

funkcija, bet uzlūkojama vienīgi par tās dominējošo un noteicošo funkciju, kamēr visās citās 

verbālās aktivitātēs darbojas kā palīg- un papilddaļa. Šī funkcija, veicinādama zīmes 

uzskatāmību, padziļina fundamentālu dihotomiju starp zīmi un objektu.”
60

  

Diskursa jēdziens un nozīme.  

Sociālās zinātnes kopš 70.-80. gadiem lieto valodnieka E.Benvenista un filozofa 

M.Fuko diskursa jēdzienu. Diskurss ietver valodas darbību, paplašinot L.Vitgenšteina 

valodspēļu tematiku. Tas norāda uz valodas un semantikas lomu sociālajā praksē, notikumos, 

darbībā. Līdz ar valodu un tajās iekļautām nozīmēm iespējams runāt par kultūru, nenodalot to 

no sociālās dzīves un prakses. Ar valodu un semiotiku ienāk sociālās dzīves kultūras aspekts, 

kurā morāle veic vienu no semiotiskām funkcijām - piešķir nozīmi, iestājas par to, veicina un 

kultivē cilvēku darbību. Humanitārās zinātnes, kas pārsvarā nodarbojas ar valodu, tekstu un tā 

nozīmes interpretāciju, diskursa jēdzienā tuvinās sociālajām zinātnēm, savienojot valodu ar 

darbību un tās konstruktīvo kātbūtni tekstā.  

Teksta nozīmes iekļautas diskursa jēdzienā, kas mūsdienās plaši lietots Mišela Fuko 

darbos un arī Jirgena Hābermāsa komunikācijas teorijā. Vācu filozofs ar to saprot 

argumentētu runu, kas ļauj panākt racionālu vienošanos, proti, runātājs grib, lai viľa teiktais 

tiktu uztverts atbilstīgi viľa nodomam. Tā veidojas patiesības consensus jeb vienošanās 

teorija, kurā patiesība vairs nav epistemoloģiski precīzs esošā atveidojums, bet argumentācijas 

rezultāts, par kuru gūstama vienošanās.  

 Diskurss ir valodas komunikatīvās vienības apzīmējums. Ar komunikatīvo vienību 

tiek saprasts teikums, frāze vai vārdkopa, kurā iekļauta piešķirtā nozīme. Kopš 20. gadsimta 

70. gadiem un valodnieka Emila Benvenista (Émile Benveniste; 1902-1976)
61

, kā arī filozofu 

Mišela Fuko, Ţaka Deridā, Rolāna Barta u.c. darbiem plaši attīstīta diskursa kā sociālās un 

komunikatīvās prakses teorija, kas vēlāk pārtapusi par valodas analīzes metodi (skat. 

N.Fērklafs - Norman Fairclough; 1941 - u.c.). Benvenists ar diskursu izteicis valodas kā 

komunikācijas līdzekļa nošķīrumu no valodas kā zīmju sistēmas: teikums attiecas uz 

gramatisko zīmju sistēmu, kamēr diskurss ir valodas vienība, kas, atšķirībā no teikuma, 

norāda uz instrumentālu lietojumu komunikācijā. Izmantojot diskursa jēdzienu, Mišels Fuko 

norādījis uz sociālo nozīmju tīklu, kas komunikatīvi vēstīts citiem, ar diskursu izsakot 
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nozīmes komunikācijas procesu.. Diskurss ir sociāli veidots komunikatīvas dabas instruments, 

kas vēsta kādu sociālu nozīmi un ievada to publiskā telpā, būvējot komunikatīvo attiecību 

tīklu. Diskursi ir valodas komunikatīvas vienības, kas iekļauj un pārnes sociālo jeb simbolisko 

nozīmi. Runas vienība, sociālā nozīme, komunikācija – minētie trīs jēdzieni iezīmē aptuvenu 

diskursa sfēru. 

Diskursa jēdziens saistāms ar semantiku, taču atšķirībā no gramatiskām vārda un 

teikuma nozīmēm, diskursss pārorientējas uz vairākiem teikumiem, kurus vieno tajos izteiktā 

nozīme. Valoda runas darbībā izraisa salīdzināšanu, saskaľošanu, ierosinot pragmatisku 

darbību, ko pavada jauni vērtējumi un to rezultāts - pievienotās nozīmes. Komunikācija 

definējama kā nozīmju pārnesums un būvniecība. 

Diskursa jēdziens izmantots mediju un to ētikas pētniecībā, kur tas norāda uz valodas 

izteikumu sociālo nozīmi un intertekstuālitāti. Diskurss atzīts par sociālās prakses elementu un 

mediji - par galveniem publiskā diskursa radītājiem. 

Ar diskursa jēdzienu tuvāk iepazīstina Dţona Ostina runas darbības skaidrojums, kurā 

nošķirtas jau vairākkārt minētās trīs pakāpes: lokūcija (vārdu aktuālās nozīmes iekļāvumu 

izteikumā), illokūcija – nodomu (intences)  spēks, kas atklājas komunikatīvi, un, visbeidzot, 

perlokūcija jeb ietekme uz klausītāju. Ostins norāda uz valodas pragmatisko darbību 

komunikācijā, kas iziet ārpus semantikas un praktiski/pragmatiski ietiecas darbībā, kā, 

piemēram, tiesneša nolasītais spriedums, kuram seko vai nu apsūdzētā atbrīvošana, vai roku 

dzelţu uzlikšana un apcietināšana. Arī Dţona Ostina sekotājs Dţons Sērls norāda uz runas 

darbību, kas norit komunikatīvi, nošķirdams līdzekļus – reprezentatīvus (apgalvojums), 

direktīvas (prasības), komisīvus (solījumus), ekspresīvus (pateicības) un deklarācijas 

(norādes). Visi minētie veidojumi atbilst illokūcijas spēkam, proti, norāda uz komunicējamās 

nozīmes ietekmi.   

T. van Daiks (Teun van Dijk) grāmatā Ideologija: Multidisciplināra pieeja norāda: lai 

arī diskurss ir sareţgīts un divnozīmīgs, tas tomēr ir komunikatīvs notikums
62

.  

Diskursa teorija valodu padara par relatīvi patstāvīgu un aktīvu vienību īstenības 

konstrukcijā un  sociālās realitātes veidošanā. Rodas simulētā virtualitāte. Mediji ir tie, kas 

rada semiotizētu priekšstatu par kādu notikumu vai norisi, tā iekļaujoties sociālajā dzīvē un to 

ietekmējot. Zīmes cirkulē, jauno tehnoloģiju, īpaši tīkla tehnoloģiju un TV, izplatītas. Daţkārt 

to posmu, kas saistīts ar jaunām zīmju raţošanas tehnoloģijām, sauc par vēlīno modernitāti, 

daţkārt par postmoderno sabiedrību vai zināšanu un labklājības sabiedrību. Hābermāss, 

Gidenss un citi norāda pārmaiľas un pārveides valodā un diskursā, kas pastāv kopsaistē ar 
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jauno tehnoloģiju pasauli un postmodernitāti. Blakus ekonomiskajai, politiskās organizācijas 

realitātei un attiecībām pastāv simboliskais resurss, ko veido diskursa sfēra.  

Vienlaikus ar diskursa nepārprotamo lomu sociālās realitātes veidošanā, L.Čouliaraki 

(Lilie Chouliaraki) un N.Fērklafs norāda uz bīstamību, kas var rasties diskursa lietojumā, ja 

domas, arī filozofiskās domas vietā liek diskursu; tad diskurss, nevis doma, rada sociālo 

dzīvi
63

. Minētie autori norāda uz diskursu kā sociālās prakses semiotisko elementu, kas 

izpauţas trejādi: 1) rakstītos un runātos tekstos; 2) neverbālā komunikācijā, kurā attieksme 

pausta ţestos, mīmikā, ķermeľa kustībās utt., un 3) vizuālos tēlos, ko sniedz fotogrāfija un 

ekrāna māksla vai TV:  ”Diskurss tādējādi iekļauj valodu (rakstīto un runāto, kā arī 

kombinācijā, piemēram, ar citu - mūzikas un dziedāšanas semiotiku), neverbālo komunikāciju 

(sejas izteiksmi, ķermeľa kustības, ţesti utt) un vizuālos tēlus (piemēram, fotogrāfijas un 

filmas). Diskursa jēdzienu var saprast kā šo daţādo semiosis formu īpašu perspektīvu.”
64

  

Sociālā prakse jeb dzīve nav tikai diskursa veidojums vai rezultāts. Darbība vienota ar 

refleksīvu konstruktīvismu, kurā top nozīmes, kas ļauj kaut ko atzīt un pieľemt, vai nepieľemt 

un atturēties no komunikācijas vai darbības. Diskurss ir refleksīvās jeb domas darba rezultāts, 

tā veidojot konstruktus, kas rituāli pārvēršas par darbības ietekmētāju. Arī pats diskursa 

jēdziens ir tikai konstrukcija, kas norāda uz teksta lomu sociālajā dzīvē un notikumā. Jāpiekrīt 

Lilī Čouliaraki un Normanam Ferklafam, ka diskurss ir tikai moments, elements, bet ne 

sociālā dzīve kopumā
65

. Arī citi elementi-sociālās attiecības, vara, materiālās prakses- ir ne 

mazākā nozīmīgas. Diskurss ir tikai valodā pārvērsta darbība, kura iesaistās darbībā, bet 

vienlaikus pastāv atsevišķi un pētāma kā diskurss.  Arī teorētiskais diskurss ne vienmēr tieši, 

bet pastarpināti iekļaujas darbībā, ja tajā vēstītās nozīmes ir sociāli pieprasītas, proti, tās 

noderīgas sevis pozicionēšanai un darbības plānošanai, norādot, kurā virzienā iet, ko darīt. 

Tieši sociālās konstrukcijas atzīšana pieprasa ētiku - kā konstruēt ziľu literatūrā, mediju vēstī 

vai reklāmā, lai tā pēc iespējas produktīvāk orientētu prosociālai darbībai, ľemot vērā, ka 

diskursa stratēģijas var būt daţādas - opozīcija, konstruktīva iekļaušanās, neitrāli konstatējoša 

orientācija.  

Sociālās prakses, kā definē Čouliaraki un Ferklafs ir  “ierasti veidi, kas pastāv noteiktā 

telpā un laikā, kurā  lieto materiālus un simboliskus resursus, lai kopīgi darbotos pasaulē.“
66

 

Savukārt, kad sociālais konteksts lingvistiskā analīzē ľemts vērā, to sauc par diskursa analīzi: 

“Diskursa analīzes pamatuzdevums ir atklāt, kā izteicieni seko cits citam racionālā, likumu 

noteiktā veidā; kā mēs saprotam loģiski saistītu runu. Mēs paļaujamies uz intuīciju, lai atšķirtu 

saistītu un nesaistītu runu. [..] diskursa analīzes pirmais uzdevums, savukārt, ir rast 

izskaidrojumus mūsu intuitīvajai reakcijai [..]”
67
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Zināma loma jēdziena ieviešanā pieder Bahtina dialoga teorijai, kurā ietverts subjekts 

un komunikācija, ne tikai gramatiski pareiza valodas sistēma. Diskursa mūsdienu izpratne 

saistāma ar Mišela Fuko filozofiju, kurā diskurss nozīmē runas vienību kopā ar tajā iekļauto  

sociālo nozīmi. Diskurss norāda uz intertekstualitāti, kuras pētniecība saistāma ar Jūlijas 

Kristevas, Umberto Eko (Umberto Eco; 1932), Ţaka Deridā un citiem vārdiem. Jēdziens ir 

saistīts ar to, ko 19. gadsimtā, īpaši marksisma ietekmē, sauca par teksta sociālo vērtību vai 

morālo vēsti (ziľu). Diskurss izpauţas naratīvā, kas strukturēts attiecībās ar citu. Francis 

Ponţs  (Francis Jean Gaston Alfred Ponge; 1899-1988) pārveidojis Dekartu: “Es runāju 

(saku), un tu mani dzirdi, tādējādi mēs esam.”
68

  

Viens no diskursa paveidiem ir Menipa diskurss, kurš ieguvis vārdu no Gadaru 

Menipa (Menipo de Gadara 3.gs.p.m.ē.). Menips rakstīja satīras, kuras pazudušas, bet uz 

kurām norāda Laērtas Diogens, arī Antistena (Ἀντισθένηρ, Antisthenes; ~445./435.-370. 

g.p.m.ē) diatribas. Menipa diskurss, kā to raksturo Jūlija Kristeva,  ir karnevālisks ţanrs, kurā 

dominē neparasta izteiksme, ciniski un atklāti desakralizēts sakrālais, savienoti kontrasti, 

piemēram, tikumiskas kurtizānes vai augstsirdīgi bandīti, augstais vienots ar zemo un zemisko 

utt.
69

 Šāda diskursa pazīmes raksturīgas kiniķu runām- diatribām. Diskursa jēdziens izmantots 

mediju un to ētikas pētniecībā, kur tas norāda uz valodas izteikumu sociālo nozīmi un 

intertekstuālitāti. Diskurss atzīts par sociālās prakses elementu un mediji - par galveniem 

publiskā diskursa radītājiem. Mediju diskursa ētika izriet no valodas konstruktīvās funkcijas, 

ko rada subjekts komunikācijā. Ne tikai atbilstīgi nosaukts esošais, bet valodas izvēle vai 

nejaušība top par valodas ētikas saturu. Kādu valodu lietot un kādu nozīmi tajā izteikt, ir 

izvēles jautājums, un ētikas klātbūtne ir  nozīmīga tur, kur pastāv izvēle starp vairākām 

iespējām.  Valodas ētika norāda vēlamo, veidojot mērķu pasauli, ko iedvesmo iespējamās 

pieredzes konstrukcija. Tā var būt ciniska, skeptiska, reālistiska, daţkārt nedaudz romantiska, 

samierinoša ar to, kā ir, un spriedzē un pretrunā, opozīcijā esoša, izaicinoša. Kā Hābermāss 

raksta E.Kasīrera (Ernst Cassirer; 1874-1945) sakarā: ”Valodu vairs neierobeţo vienīgi 

instrumentāla loma, tā ieľem veidojošu (constitutive)  statusu, ļaujot tās  produktīvām 

enerģijām atraisīt savu  pašas dzīvi”
70

.  

Mūsdienās mainās valodas vērtība. Laikmeta diagnosticētāji, pie kuriem pieder 

Dţordţo Agambēns, kritizē mūsdienu valodas politiku, pie kuras it kā neviens nav vainīgs. 

Pastāv vienīgi komunikācijas tehnoloģijas, to kvantitāte, kas padara valodu, kura tomēr 

autonoma, par tukšu, nevērtīgu līdzekli. Agambēns atzīst cilvēka atsakľotību - valoda vairs 

nav cilvēka esamības mājoklis, kā to uzskatīja Martins Heidegers.  
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Dţordţo  Agambēns uzsver, ka mūsdienu izrādes sabiedrībā valoda veido it kā 

autonomu sfēru, bet vienlaikus tā vairs neko neatsedz vai „neatklāj lietu neesamību”
71

. Valoda 

var iztukšot un intelektuāli piepildīt, viss atkarīgs no mērķa un satura, ko iekļauj diskursā. 

Naratīvs 

Ir daţādi veidi, kā izkārtot komunikācijas vēsti, kā to organizēt jeb kartografēt. Viens 

no kartografēšanas veidiem ir stāstījums/naratīvs - komunikācijai paredzēts, laika secībā 

strukturēts notikuma atveidojums. Komunikācijas (kontakta) ierosinājums, turpinājums un 

pārtraukšana uzskatāmi atklājas Romana Jakobsona piedāvātajā naratīva apzīmējumā
72

. 

Naratīvs izsaka veidu, kā pieredze un darbības secība apzināta un atveidota valodā verbāli vai 

vizuāli kopā ar stāstījumā iekļauto nozīmi.  

Morālē naratīvam ir īpaša nozīme, kas uzsvērts jau ievadā : izsenis stāstīti stāsti ar 

izklaidējošu vai didaktisku mērķi - ietekmēt un mainīt cilvēka uzvedību, padarīt to 

saprātīgāku, kā to veic Ēzopa fabulas antīkajā kultūrā vai Kristus mācekļu un svēto dzīves 

stāsti reliģiskajā komunikācijā. Notikums un darbība pārvēršas stāstā, organizējot tā, lai 

atveidotu kādu ārpus stāsta notikušu norisi un notikumu vai izmantotu ideoloģiskai 

ietekmēšanai. Laika secība var nebūt tikai hronoloģiska, lineāra, bet arī antilineāra, īpaši 

mūsdienu mākslā, kurā notikuma daļas brīvi pārvietotas, taču tā, lai dzīvāk, skaidrāk atklātu 

nozīmi, kas pavada notikuma fabulu vai siţetu. Kopš vācu romantiķu laikiem meklētas un 

rastas daţādas nelineāras stāstījuma formas, lai izstāstījums atstātu pēc iespējas lielāku efektu. 

To panāk arī ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Meklēti veidi, kā vēsti padarīt 

polifonisku, sadalot to fragmentos, piedāvājot daudzbalsību kā daiļliteratūrā vai ţurnālista 

„produktā” - tekstā, kurā iesaistīti eksperti, vainīgie, apsūdzētāji utt.katrs ar savu stāstījumu 

par vienu un to pašu notikumu. 

 Mūsdienu stāsts nav domājams bez sofistiskām laika sabīdes manipulācijām. Daţkārt, 

kā Vitgenšteina tekstos, stāsts organizēts numurētos fragmentos, kur nav skaidri izteiktas 

siţeta līnijas, bet kur tas tomēr pārnes noteiktu nozīmi. Rēķinoties ar lielāku uztveres 

sareţģītību, rastas daudzas antilineāras formas, kas padara stāstu polifoniskāku un 

noslēpumaināku, iesaistot auditoriju tā nozīmes minēšanā un līdzradīšanā, atstājot to 

nepabeigtu, lai uzturētu notikumu minējuma un sagaidu spriegumu. Arī morālais izstāstījums 

(naratīvs) nozīmē secības organizāciju atbilstoši komunikācijas pieprasījumam un iespējām. 

Naratīvs ir teksts, kas gatavs vēstījumam citiem - gan verbāli, gan vizuāli, gan kustībās, gan 

mūzikā vai arī kombinēti.  

Mūsdienās blakus īsiem, fragmentētiem un nelineāriem stāstiem pastāv seriāli, kuros 

auditorija mēnešiem un gadiem ilgi iedzīvojas un līdzdarbojas. Seriālus vieno siţets, 
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personāţs, notikumi, pārdzīvojumi - vienkāršas nozīmes pārnese, izklaide un bauda 

vienlaikus. Izmantotas īpašas formas, lai noturētu auditorijas uzmanību. Uzrunai, kas pievērš 

uzmanību, seko vai nu „turpināsim” vai „beigsim”, vai citas līdzīgas komunikācijai adresētas 

formulas. Seriāls Hameleonu rotaļas un tā atdarinājumi ritmiski piedāvā verbālu formulu 

”mums vajadzētu aprunāties” vai jautājumu „vai tu vari runāt?”, kas ievada vizuālu sarunas 

ainu, lai atstāstītu iepriekš notikušo vai noskaidrotu attiecības.  Ilgstošais seriāla stāsts sasaista 

fragmentus vienotā veselumā, kuram nozīme/jēga un kas vieglāk un mērķtiecīgāk uztverams.  

Muzeja eksponāti atdzīvojas vadītāja stāstā, fakti atdzīvojas mākslinieka, ţurnālista vai 

vēsturnieka naratīvā, informējot, piedāvājot simbolisku nozīmi, ieinteresējot, iekļaujot stāstā 

un atstājot iespaidu uz klausītāju, muzeja apmeklētāju gan ar ziľu, gan tās pārdzīvojumu 

mākslas darbā vai ţurnālista reportāţā. Notikums ir ne tikai realitātes, bet arī naratīva 

„produkts”. Fakts iegūst jēgu notikumā, kurš pārtapis izstāstījumā.   

Pārsteidzoša ir cilvēku vēlme stāstīt un klausīties visneticamākos stāstus, īpaši intīmā 

komunikācijā, kur pat slimība var pārtapt aizraujošā siţetā, kas kalpo par simbolisku nozīmes 

avotu, pieredzes ierosinājumu un izklaidi vienlaikus. Stāstījuma formu meistaru Rolānu Bartu 

raksturo Sūzena Zontāga: „[viľš] atkārtoti salīdzināja mācīšanu ar spēli, lasīšanu ar erosu, 

rakstīšanu ar pavedināšanu.”
73

  

 Naratīvs nav tikai notikuma atveidojums, bet arī pašizteikšanās, komunikatīvu 

simpātiju iegūšanas un daudzu sociāla apliecinājuma, atzīšanas un citu nozīmīgu cilvēcisku 

vēlmju piepildes veids, kam ir neaizstājama loma morālo vērtību komunikācijā. Jebkurā 

sabiedrībā pieprasīti un godināti labi stāstnieki, sākot ar Homēru vai Hēsiodu un beidzot ar 

vizuālo siţetu veidotājiem ţurnālistiem, stāstnieku konkursu dalībniekiem vai virtuālo stāstu 

kopveidošanu datorkomunikācijā. Līdzīgi viduslaiku trubadūriem vai mūsdienu 

kinostāstniekiem, tautas un dzimtas atmiľā glabājas izcili pasaku meistari un viľu, no kultūras 

un dzīves pieredzes austi, siţeti. Vienlaikus ar izklaidi notiek informācijas papildinājums, 

citas pieredzes pārľemšana, nozīmju radīšana un pārnesums.  

Stāsti kalpo uzrunai, lai pārliecinātu par citu morālo pieredzi, liktu atteikties no kāda 

novecojušā ieraduma, iesaistītu jaunās darbībās un domāšanā, izraisītu līdzpārdzīvojumu un 

emocionālu attieksmi, vadītu dzīves stilu un formu izvēli. Stāsts nav pašmērķis, tāpat kā vēsts 

kopumā, bet pieredzes un ietekmes pārneses līdzeklis. Jāšaubās, vai Sartra, Nīčes un daudzu 

citu intelektuāļu nolūks bija tikai sevi refleksīvi izteikt. Kā raksta Sūzena Zontāga, Nīčes 

nolūks (point) ir padarīt mūs drosmīgus, veiklus (agile,) izsmalcinātus (subtle), inteliģentus, 

distancētus (detached)
74

. Daţkārt aizraujošs stāsts kalpo izklaidei, baudai un interesantai laika 

vadīšanai, kas pilnībā savienojams ar morālās pieredzes apguvi un līdziesaisti vērtību un 
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normu diskusijās. Morālā komunikācija bez stāsta nav domājama, īpaši bez mākslas vai masu 

mediju radītiem siţetiem.  

Stāstu pētniecību kopš 20. gadsimta veic naratoloģija, kas pievērš uzmanību stāstu 

struktūrai - ārējai, valodā izteiktai un iekšējai, laika organizēšanai un citām izpausmēm gan 

atsevišķos literāros un vēstures vēstījumos, gan vispārinošā teorijā. Naratoloģija lielā mērā 

balstās uz literāro darbu analīzi, ko īpaši paplašinājis 20. gs 30.-40. gadu literārā teksta 

analīzes virziens- „Jaunā kritika/kriticisms”, kas pāraudzis strukturālismā un 

poststrukturālismā. Tā, piemēram, Rolāns Barts darbā S/Z vienlaikus analizē Onorē de 

Balzaka (Honore`de Balzac; 1799-1850) stāstu Saraceņi (1830) un veido vispārēju naratīva 

teoriju. Līdzīgi Marsela Prusta (Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust; 1871-1922) 

romāna Pazudušo laiku meklējot analīze vienota ar naratīva diskursa teoriju Ţerāra Ţeneta 

(Gerard Genette; 1930) darbā  (1984) (1972) vai Pētera Brūka (Peter Brook) Vēstījumu lasot. 

Naratoloģijas izveidē liela loma pieder strukturālismam (krievu formālisti V.Props, R. 

Jākobsons u.c.). Naratoloģija neattiecas tikai uz literāru darbu, bet uz daţādiem tekstiem - 

ikdienas sarunām, mediju ziľām un aprakstiem, vēsturi, kinosiţetiem, politiķa runām, reliģiju 

utt., vai, kā teiktu Rolāns Barts, tā caurauţ dzīvi kopumā
75

. 

Naratoloģiju pārstāv daţādas teorijas. Komunikācijas ētikas kopsakarā uzsverams 

Romāna Jākobsona (Roman Jakobson) verbālās komunikācijas modelis, ko veido triāde -

uzrunātājs (addresser), vēsts un adresāts jeb uzrunātais (addressee)
76

. Jākobsons uzsvēris 

poētiskās vēsts nenoteiktību un daudznozīmību, ko izraisa daudzie iespējamie stāstītāji, 

daţādie saľēmēji, kas tomēr nemazina stāsta ietekmi. Turpmākajos literārā stāsta pētījumos 

izveidota reālā un iedomātā stāstnieka un lasītāja teorija
77

, kā arī daţkārt postmoderni atmests 

autors, paļaujoties uz naratīva tekstu (Barts, Fuko). Komunikatīvais naratīva modelis balstīts 

arī uz lasītāju, ne tikai naratoru un naratīvu. Pēdējais  raksturīgs Vācijā 70.-80. gados 

izveidotai uztveres jeb recepcijas teorijai, ko pārstāv Hanss Roberts Jauss (Hans Robert Jauss; 

1921-1997), Karls-Heincs Štīrle (Karlheinz Stierle; 1936), Volfgangs Īzers (Wolfgang Iser; 

1926-2007) un citi. Uztveres teorijas pamatā ir hermeneitiskais apziľas skaidrojums - kā 

teksts atveidots lasītāja apziľā, iekļaujot to nozīmes veidošanā. Lasītājs aktualizē savā apziľā 

stāstu/tekstu. Šo uzskatu turpina Stenlija Fiša (Stanley Eugene Fish; 1938) lasītāja atbildes 

(reader-response) teorija, kas uzsver stāsta atvērtību lasītāju interpretācijas daţādībai. 

Naratīvā komunikācija norit arī starp tekstiem, ko akcentē postmodernais stāsts un tā 

intertekstuālās saspēles. Internets un datorspēles pieļauj hiperteksta veidošanu. 

Naratīvu ētika. Morālē naratīvi parasti saistīti vai nu ar pozitīva piemēra, vai 

negatīvas pieredzes komunikāciju. Var daļēji piekrist Elizabetei Višogrodai, kura darbā Svētie 
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un postmodernisms, analizēdama svēto dzīves stāstus, atzīst, ka  naratīvi atstāj lielāku 

iespaidu uz apziľu,  īpaši morālo apziľu, nekā filozofiska refleksija un normatīvisms. Stāsti 

piedalās morālās vēlamības un jābūtības veidošanā. Višogroda raksta par nemanāmu 

pieskārienu, ko paveic stāsts ar savu personāţu un notikumiem. Tas nav ar sankciju varu 

uzspiests ietekmes veids. Pieskāriena formas var būt daţādas, bet visparastākās skaidrojamas 

ar iejušanos, iedzīvošanos, līdziesaisti notikumos, identificējoties ar tiem. Višgoroda izmanto 

Henrija Dţeimsa romānu Dūjas spārni , lai ar virsraksta metaforu izteiktu nemanāmo stāsta 

ietekmi, kas tomēr padara klausītāju turpmāko dzīvi citādu. Nereti to sauc par suģestiju. Arī 

svēto dzīves stāsti pilda parauga funkcijas, norādīdami, kā pilnīgāk dzīvot. Nav iespējams 

atkārtot citu piedzīvoto pilnībā, bet iespējams to izdzīvot un pārdzīvot stāstā, iegūstot citu 

pieredzi, kas ļauj citādi izprast savu rīcību vai raksturu, lai to mainītu vai censtos mainīt 

vēlamajā virzienā. Stāstījums nemanot iekļauj, iesaista, ļauj iejusties un identificēties ar stāsta 

personāţu, notikumiem, vienlaikus radot citas vēlmes un mainot dispozīciju.  

Ētikā naratīva nozīmei pieskārienā daţkārt svarīgāka loma par pašu reālo notikumu, jo 

tas ir valodā pārvērsts un apzināts notikums, kas strukturēts kopā ar tajā iekļauto sociālo 

nozīmi. Atcerēsimies brālīti trusīti āfrikāľu pasakā - patiesas bailes un drebēšanu lauvas 

priekšā un notikuma pārvērtības viľa stāstā citiem zvēriem, kuri „kā vienā mutē iesaucās: „Tu 

gan esi liels drošinieks, brālīti trusīti!” Istenībā jau melots tiek tikai daļēji, jo bailes pārvarētas 

un saruna ar lauvu patiešām notikusi, taču stāsts par to atšķiras no paša notikuma ar drebēšanu 

un pazemību, tā iedrošinot citus zvērus bezbailībai ar stāsta starpniecību. Stāsts ļauj sevi 

pārvērst drosmīga vīrieša statusam atbilstošā būtnē, jo nav liecinieku reālajai drebēšanai 

lauvas varenuma priekšā.  Ir rezultāts un stāsts par iedvesmojošu vīrišķību: „Es vienkārši 

esmu vīrietis, brāļi.”
78

 Līdzīgi veidoti varoľu stāsti, kuri radīti pieskārienam, ietekmei, 

iedrošināšanai. 

Politikā, vēsturē norit cīľa par narativizāciju - par ko un kā stāstīt, kādus stāstus 

publiski raidīt, kādus noraidīt. Taču arī ārpus politikas bez stāsta nav iespējams atveidot un 

pasniegt (re- prezentēt) notikumu un padarīt to par komunikācijas fenomenu, kurā tam nereti 

piešķirta cita nozīme nekā reālā notikumā. Ne mazāk svarīgi ir zīmolu stāsti, indivīdu, 

organizāciju, kopienu identitāšu naratīvi. Stāsts noder visur, un to pavada ētisks vērtējums. Tā 

kā par vienu un to pašu notikumu visbieţāk pastāv daţādi stāsti, to ētiskajam izvērtējumam 

nav mazsvarīga nozīme.  

Dienas pielikumā – ţurnālā SestDiena gadiem ilgi pastāv rubrika, kurā par iepazīšanos 

un kāzām stāsta gan līgavainis/vīrs, gan līgava/sieva. Pastāv atkārtojumi, bet vienlaikus 

neatslābstoša interese par savdabīgām stāsta detaļām, kas ikvienu kāzu notikumu padara 
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atšķirīgu, kaut gan runa ir par vienu un to pašu tikšanās, bildinājuma, kāzu notikumu. 

Redzējums atšķiras. Rubrikas dzīvotspēju veicina vizuālais materiāls - kāzu fotogrāfija. 

Līdzīgi kā Ingmāra Bergmana filmās vai citos kinosiţetos divi daţādi ģimenes skatījumi 

izmantoti mākslinieciskā efekta un morālās refleksijas ierosinājumam vienlaikus, arī mediju 

stāstos atklājas atšķirīgas detaļas, kas saskatītas vienā un tanī pašā tikšanās, bildinājuma vai 

kāzu notikumā.   

Stāsts nepārstāv tikai intelektuālu kontaktu. Līdzīgi vizuālai komunikācijai, tas raisa 

jūtas, noskaľas, meditatīvu pārdzīvojumu, emocionālu līdziesaisti, atvieglo uztveri, jo tēlo gan 

verbāli, gan vizuāli. Hanna Ārente atzīst stāstu par vadošo specifiski cilvēciskas (human) 

dzīves raksturojumu, kas nošķir bios no zoe
79

. Savukārt, analizēdama Hannas Ārentes 

politisko dzīvi, Jūlija Kristeva uzlūko naratīvu par politikas papildinājumu
80

, kaut gan 

neuzskata to par primāru. 

Grāmatā par franču rakstnieci Koleti (Sidonie-Gabrielle Colette; 1873-1954) Jūlija 

Kristeva  vērtē viľas rakstīšanas un savas dzīves izstāstīšanas spēju, kas tekstu paceļ pāri 

neapzinātai ikdienas apziľas plūsmai. Kristeva lieto mitoloģiskos Orfeja un Eiridīkes tēlus, lai 

individuāli pieejamo sensoro pasauli, ko simboliski vēsta Eiridīkes stāsts, papildinātu ar 

Orfeja vēstījumu par atveidojumu mūzikā. Eiridīke aizsniedzama, liekot iet bojā ikdienas 

pasaulei. Stāsts var tapt, atmetot, atsakoties no Eiridīkes pasaules. Divi un vairāki stāsti par 

vienu un to pašu notikumu pastiprina un notur interesi. 

Komunikācijas efekts stāstā atkarīgs no daudziem faktoriem. Viens no tiem - valodas 

precizitāte, spilgtums.  

Kā raksta Moriss Blanšo, ”valoda ir reāla vienīgi no tādas ne- valodas stāvokļa 

perspektīvas, ko tā nevar īstenot: tā tiecas pretī bīstamam horizontam, kur tā draud izzust. Kas 

ir šī ne- valoda? Mums šeit tas nebūtu jāskaidro. Tikai jāatceras, ka tā atgādina par visām 

neefektīvām izteiksmes formām. Valoda ir iespējama tādēļ, ka tā tiecas pēc neiespējamā.”
81

 

Viens izteiciens izraisa citu, un tikai valodā neizteiktais nepiepildās. Blanšo runā par vārdu 

pašnāvību, par neţēlību, kas noved pie vārdu nāves, kaut gan valoda nav spējīga mirt 

pilnībā
82

. Neefektivitāte atklājas daudzvārdībā, kas neko neizsaka vai neizsaka neko, kas 

aizskar un izraisa reakciju otra apziľā un rīcībā vai attieksmē. Domai jāaizķeras aiz vārdiem, 

kuriem raksturīga kāda nozīme un jēga. Blanšo runā par divu veidu galējībām - retoriķiem, 

kuri, līdzīgi Polam Valerī (Paul Valery; 1871-1945), aizstāv formu, vārdu un neľem vērā 

saturu, un teroristiem, kuri uzsver vārda jēgu, nozīmi, ideju uz formas, vārda rēķina.  
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Neverbālā komunikācija 

 Daudzkāt ikdienā dzird atkārtojam – „vārdos nepasakāms” vai „neiespējami izteikt”. 

Vizuālā un audiālā komunikācija papildina verbālo.  Ne velti daudz mūsdienu tekstu veltīti 

glezniecībai. Estētiskajam pārsvarā ir neverbāls raksturs. Mākslas vērtējums, protams, ir 

verbāls, taču tas nav tas pats, ko sauc par mākslas pārdzīvojumu. 

Arī skaľu valoda ir viens no neverbālās komunikācijas veidiem. Par mūzikas 

komunikatīvo ietekmi domājis Artūrs Šopenhauers (Arthur Schopenhauer; 1788-1860), 

Frīdrihs Nīče un citi filozofi.  

Daudz skaľu komunikācijas atziľu pieejamas Tomasa Manna darbā Doktors Fausts. 

Tā galvenais tēls ir mūziķis komponists Adriāns Leverkīns, kurš mūziku atzīst par „enerģijas 

tīrkultūru” un sprieţ: „Kā viss tverts un pavērsts, un izkārtots, kā briest tēma un atkal zūd, 

izirst, bet, irstot vienai, aizrodas cita, kailā shēma pildās ar saturu, tā ka nepaliek tukšu vai 

gurdu vietu, kā elastīgi pārslēdzas ritms, kā veļas jauna pacēluma vilnis, no visām pusēm 

uzľem sevī piestrāvas, augtin aug, uzvirmo vētrainā triumfā, triumfā „par sevi,- netīk saukt to 

par skaistu, vārdiľš „skaists” man allaţ bijis drusku pretīgs, paskats tam tik muļķīgs, un 

ļaudīm, to izrunājot, ap sirdi kļūst gaili un tvīksmīgi. Turpretī tas, par ko es runāju, ir labi, labi 

līdz galējībai, labāk būt nevar, labāk varbūt nedrīkst būt...”
83

 

Verbālās formas atrodas mijiedarbībā ar citām semiotiskām izpausmēm, piemēram, 

mūziku ziľu raidījumā, kur skaľa kombinēta ar vizuālo tēlu vai tekstu operas pārraidē no 

Metropolitēna vai La Scala, kurā daţādās formas savietotas lielāka komunikatīva efekta 

panākšanai. Komunikatīvās tehnoloģijas, no vienas puses, samazina niansēto dabiskas, tiešas 

komunikācijas līdzekļu bagātību, no citas puses, ļauj labāk kombinēt līdzekļus un resursus 

komunikācijas vēsts efekta radīšanai, panākot lielāku ietekmi, pārliecināšanu, iedarbību. 

2.4. Vizuālās komunikācijas ētika 

Vizuālā komunikācija ar tās neverbālo raksturu pieprasa gan tos pašus, gan nedaudz 

atšķirīgus saprašanas un saprašanās līdzekļus salīdzinājumā ar verbālo. Kā traģismu pasniegt 

vizuāli? Kā pašnāvību? Kā un par ko pieļaujamas karikatūras? Vizuālās komunikācijas 

pētniece Dţulianne H. Ľutona (Julianne H. Newton) šķir divas puses pētniecībā un ētikā - 

procesuālo jeb to, kā veidots tēls, un nozīmes aspektu - kāda nozīme tēlam piešķirta,  kā tēls 

lietots un kādā nolūkā, ko mēs sakām par to, ko tas nozīmē
84

. Procesa ētika fotogrāfijā vai 

dokumentālā filmēšanā norāda, vai un kā fotografēt un filmēt. Nozīmes ētika jautā, kāpēc to 

darīt vai nedarīt. Atbildot uz nozīmes ētiku, vērtējumā iesaistīts skatītājs. Ar šādu iedalījumu 

sastapāmies un sastapsimies nozīmes veidošanas sakarā vispār. Pirmais ētisko jautājumu 

bloks attiecas uz tēla veidošanas autentiskumu, tā saukto vizuālo patiesību, kā tā atklājas, 
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piemēram, dokumentālā filmā vai fotogrāfijā, ļaujot atveidot īstenību un skatītājam noticēt 

dokumentālam tēlam, ko atklāj ekrāns. Otrais jautājumu loks iekļauj publiku, skatītāju un 

izvērtē attēla ietekmi. Abi aspekti ir savstarpēji saistīti. Kas attiecas uz procesu, īstenībā 

jautājums ir par jebkura atveidojuma īstenumu un patiesumu pretstatā meliem vai fantāzijai.  

Protams, tik vienkārši ar mākslas vizuālās iztēles produktu, kur patiesībai un meliem ir 

citi nosacījumi un iztēles pieļāvumi, nav. Tēla iekodēšanas un dekodēšanas tehnoloģiju 

zināšanas ir svarīgas, lai neļautos naivai tēla maģijai, īpaši reklāmās. Tāpēc jautājums par 

mediju izglītību, sevišķi vizuālās komunikācijas ietekmes pārzināšanā, ir būtisks ne tikai 

atveidojuma vai pētnieciskos nolūkos, bet arī auditorijas ietekmēšanas līdzekļu zināšanu dēļ, 

lai vizuālās uztveres elementāras priekšzināšanas atturētu no manipulācijas ietekmes vēlēšanu 

izskaistinājumos vai reklāmās vispār. Vajadzīga estētiskā konteksta un tehnikas pārzināšana, 

lai neļautos vizuālā tēla neapzinātajai varai: vizuālais ļauj viegli noticēt, jo pierasts acij, 

acīmredzams, kaut gan iekodētā nozīme var izrādīties pavisam cita. Kopsakars starp „bildīti” 

un nozīmi veido ētikas problēmas un to pētījumu lauku.  

Vizuālizācija, tāpat kā komunikācija vispār, ir tik ikdienišķi pierasta, ka to visā tās 

procesuālā dinamiskumā un sareţgītībā grūti izteikt vārdos, tāpēc daţi tās pētnieki iesaka 

skatīt to kā rizomātisku lauku jeb tīklojumu, kas līdzīgs saknenim bioloģijā, kuru var aprakstīt 

ar psiholoģijas, naratīva, estētikas, priekšstatījuma (representation) un masu komunikācijas 

jēdzieniem
85

. Atsaukdamies uz Ţilu Delēzu/Feliksu Gvatari, minētie pētnieki iesaka par 

vizuālizāciju domāt nelineāri un nejauši, nevis noteiktās statiskās likumsakarībās. 

Izmantodami decentrāciju un Delēza/Gvatari deteritorializācijas jēdzienus, viľi vizuālās 

komunikācijas pētījumā atzīst molārus agregātus, molekulāras kustības un plūsmas līnijas. 

Molārās būtu makrolīmenī saskatāmas līnijas, molekulārais izpaustos papildlīniju dinamikā un 

plūsmas līnijās rizomas struktūrā, kur pastāv tīklojuma novirzes kustības. Molāro nozari veido 

tradicionālā kategorizācija, molekulāro – papildpavedieni. Plūsmas līnijas raksturo novirzes 

kustības no statiskā tīklojuma. Taču teorētiskais uzstādījums pētniecībā nav tik vienkārši 

lietojams, ja nu norāda uz ielogu, kurā binārās opozīcijas un hierahija patiešām neder 

dinamiskās un gaistošās parādības atveidojumam. Dţulianne H. Ľutona atveidojumam 

piedāvā mazo lietu jēdzienu, uzsverot, ka mazās lietas nopietni ietekmē to, kā cilvēki jūtas un 

izturas, piemēram, kameras priekšā vai otra skatiena nojaušamā klātbūtnē, uz ko norādīts 

Ţana Pola Sartra skatiena filozofijā un visur, kur pastāv saskare ar tiešu vai tehnikas 

pastarpinātu aci.  Vizuālās komunikācijas pētniecība attiecas uz individuālo juteklisko redzi, 

televīzijas/ filmu studijām, fotogrāfiju, ţurnālismu, SA un reklāmu, arhitektūru un arheoloģiju 

kā profesionālām nozarēm. 



 

 151 

 Vizuālās komunikācijas process konceptualizēts Ţaka Lakāna „spoguļa stadijā”, 

ievietojot to starp reālo un simbolisko psihes stadiju, kad bērns šķir sevi un ķermeni no sava 

attēla. Tikai pēc tam seko verbāls apzīmējums un nošķīrums. Pirms pēdējā pastāvējusi 

jutekliska - organiska, ķermeniska, reāla - komunikācija ar māti un tēvu. Melānijas Kleinas 

(Melanie Klein; 1882-1960) kopsakarā par to raksta Jūlija Kristeva: „Kad māte pilda šo 

maternālo funkciju, viľa atgrieţas atmiľās  par savu arhaisko saiti ar savu māti vai tikpat kā ar 

savu oidipālo Es: viľa atceras atkarību no otras sieviets un sāľcensību ar to, un viľa atsauc 

atmiľā sensoro komunikāciju un tās primāro sublimāciju, kas veido eroticismu un satraukumu 

viľas mīļākajos (paramours).”
86

 

Lai saprastu ētikas nozīmi vizuālā komunikācijā, jāpakavējas pie Čārlza Pīrsa (Charles 

Sanders Peirce; 1839-1914) trim zīmju veidiem, ar kuru starpniecību būvēts vizuālais tēls. 

Triāde semiotikā ir labi zināma un elementāra: pastāv ikoniskās, indeksa un simboliskās 

zīmes. Katrai no tām ir sava loma un iespējas nozīmes būvniecībā. Nozīmi var konstruēt triju 

zīmju salikumā, taču ne vienmēr komunikācijā iesaistītais skatītājs atšifrēs simboliskās 

nozīmes, sevišķi, ja tās intelektuālas. Tas pats attiecas uz indeksālām zīmēm, kuras rada 

asociācijas vai izraisa alūzijas par kādu mītu vai mākslas tēlu. Filmās pieľemts lietot, 

piemēram, melnbalto un krāsaino tehniku, izceļot vienas un maskējot citas nozīmes. Krāsu 

kontrasts norāda uz citādo, atšķirīgo un vada nozīmju tīkla atšifrējumu.  

Viens no vizuālās komunikācijas ētikas nosacījumiem ir smalkjūtība vizuālā tēla 

veidojumā un tā uztverē. Smalkjūtība saistīta ar niansētību, iejūtību, izsmalcinātību, 

profesionālu nošķirtspēju.  

Vizuālā vara. Kā liecina pētījumi, 75% no informācijas, ko saľem smadzenes, ir 

vizuāls raksturs. Bagātīgā vizuālā informācija var pamudināt daţādām rīcībām - adekvātām un 

maldinošām. Tas, ko ieslēdzam redzējumā, ko izslēdzam, ir pakļauts regulējumam - 

pieļaujams un liedzams gan sev, gan citiem. Jūrmalā izskalots cilvēka līķis pats par sevi ir 

neikdienišķs skats, taču - vai un kāpēc to pārraidīt televīzijā, ir komunikācijas ētikas 

jautājums. Var saprast komunikatora vēlmi vēstīt neparasto, taču svarīga vēl cita nozīme - 

kāpēc, ar kādu nolūku to darīt.  Japānas 2011. gada zemestrīces attēlu baigums var izraisīt 

visdaţādāko attieksmi, sākot ar bailēm, satraukumu, vienaldzību vai līdzcietību un vēlmi 

palīdzēt.  Seku ētikas ietvaros iespējams paredzēt efektu, ko skatītājos izraisīs fotogrāfija vai 

filmētais attēls. Parasti pieľemts brīdināt par nepatīkamiem kadriem, kas sekos siţetā, taču 

asiľainas ainas ir komerciāli pieprasīts moderno tehnoloģiju produkts. Turklāt asiľainums var 

būt daţāds atkarībā no komunikācijas nolūka un vizuālā konteksta.  
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Brīdinājumu daţkārt nosaka mūsu ētiskā un estētiskā apziľa un gaume - ko un kā 

parasts redzēt. Taču tā ir vadāma un vingrināma. Jautājums par vizualizācijas nolūku nosaka 

nozīmes piešķīrumu ekrānā un attaisno, kā rādīt un ko rādīt. Līķis var pārtapt naturālistiskā 

bezjūtīgā informācijā, kas kairina ziľkārību, bet var ierosināt līdzcietību, šausmas kopā ar 

pārdomām par cilvēka dzīvības vērtību. Jebkurā cilvēka vizualizācijas gadījumā nav 

aizmirstama dzīvības vērtība, ko pieprasa tālredzīga un atbildīga komunikācijas ētika, lai 

neatkārtotos Norvēģijas baisās slepkavavības. Slepena neveselīga interese par otru un 

komunikācija par to, ko skatām vizuāli, tieši vai pastarpināti - kā ielogojam, izlogojam, ir 

mūsu ziľā, daţkārt nodarot pāri tiešā vizuālā komunikācijā vai citkārt iepriecinot skatiena 

labvēlībā, maigumā, rūpēs un atbildībā par cilvēciskām attieksmēm un attiecībām. Aiz 

vizualizējamā attēla apslēpta cilvēka dzīve , kuras atklāšana nesalīdzināmi svarīgāka par 

naturālistiskām detaļām televīzijas ţurnālista bezkaislīgajā komentārā par jūras krastā 

izskalotu līķi - par to, ka, piemēram, drēbes jūras viļľi noplēš visai drīz, atstājot kailu 

ķermeni, kura pamestība un neaizsargātība īpaši izceļas vientuļā jūras krastā, neapdzīvotā 

vietā, vai līdzīgi. Daţkārt naturālistiskas detaļas nerosina palīdzētgatavību un neizsauc 

satraukumu par bojāejas traģismu, refleksijas vietā piedāvājot juteklisku ziľkāri. 

Ierobeţojumi attiecas uz privāto dzīvi, seksu, vardarbības propagandu.  

Skatītāja ētika. Nodoms un interpretācija. Vizuālā komunikācija balstās uz 

vēstījumu, kas izteikts viegli uztveramā formā, kurai nav vajadzīga abstraktai domāšanai 

raksturīgā piepūle, bet notiek tā atvieglojums ar dabisku sajūtu līdziesaisti uztverē. Ne velti 

psiholoģijā (A. Bandura) norādīts uz vizuāli tveramās darbības atdarināšanas vieglumu 

salīdzinājumā ar sociālo nozīmi, kas uztverama intelektuāli. Vizuālais var padarīt uzskatāmu 

arī domu, un to izmanto tēlotājā mākslā, bet vienlīdz verbālā tēla veidošanā ar vārda 

starpniecību. Tāpat kā verbāli tēlotais, arī skatāmais pieļauj interpretācijas brīvību un prasa 

iztēli. Skatītājs var pievērst uzmanību vienam un nepievērst vērību citam elementam, kas var 

būt profesionālās pieredzes rezultāts vai tīrā nejaušība, bet no saskatītā atlases veidosies 

attiecīgs nozīmes piešķīrums, kas var būt gan pretrunā ar nozīmes veidotāja nolūku, gan var to 

papildināt un bagātināt. Vizuālais uztverts pārsvarā neapzināti, jutekliski, un tomēr saistīts ar 

jau vairāk vai mazāk apzinātu nozīmi, kas novadīta līdz atskārsmei, saprašanai, refleksijai 

komunikācijā. Skatītāja uzdevums - atšifrēt iekodētās nozīmes, iedziļināties ne tikai 

ikoniskajā, kas dokumentēts, bet indeksālajā un simboliskajā, kas prasa kultūras zināšanas un 

interpretācijas pieredzi. Tā kā detaļa atkārtojas vēstījumā, skatītājs katrreiz var piešķirt tai 

citu, atšķirīgu niansi, bagātinot uztveri. Arī dzīves un vizuālā tēla uztveres pieredze vienu un 

to pašu detaļu ļaus novērtēt daţādi. Komunikatora un uztvērēja nolūki ne vienmēr sakrīt, kā 
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zināms, ne tikai vizuālā komunikācijā. Var nesakrist dominējošo elementu uztvere; to, ko par 

dominanti izvēlas skatītājs, nav gribējis fotogrāfs, mākslinieks, reklāmists, kinoreţisors. 

Skatītājs var atšifrēt komunikatora nolūkus un nepakļauties manipulācijai. Taču arī gudrinieks 

daţkārt pārskatās.  

Vizuālā komunikācijā patiesums ir nosacīts jēdziens. Dokumentētais vizuālais tēls var 

būt patiess, taču tā ētiskā vēsts var izrādīties manipulatīva. Nelielam pierādījumam nosaucami 

Deridā, Kristevas, Fuko un citu vārdi. Kristeva, piemēram, raksta par Simonas de Bovuāras 

memuāriem Atvadu ceremonija , norādot, ka tajā pamaz atklāta patiesība par Ţanu Polu 

Sartru, bet radīts mīts, kura pastāvēšanas nosacījums un iespējamība ir stāsts: „Par spīti 

leģendai, kas apvij Mandarīnu autori, esmu pārliecināta, ka viľa palikusi nenovērtēta kā 

hroniste (chronicler), kura zina, kā konstruēt jebkuru (entire) kultūras fenomenu.”
87

 Kā 

zināms, bieţi vizuāli vēstītais nevis atklāj, bet slēpj vai deformē patiesību. Vizuālā tēla 

veidotāji dokumentālajā ţanrā ir atbildīgi gan pret notikumu, kura atveide digitālās 

tehnoloģijas laikā iegūst izvēles raksturu, gan pret uztvērēju, kuru var viegli maldināt un krāpt 

ar montēta attēla starpniecību. Tāpat kā nevar pilnīgi adekvāti pārtulkot dzeju no vienas 

valodas citā, tāpat nevar fotogrāfijā vai filmā atveidot visu „kā ir” vai tēlu izteikt verbāli. Ne 

velti pastāv daţādi atveidojuma līdzekļi, kas papildina viens otru. Dţ.Ľutona norāda radikālas 

atšķirības starp verbālo un vizuālo komunikāciju: katra no tām runā savā valodā un tulkojumā 

nav iespējams tās līdzvērtīgi, bez nozīmes transformācijām izteikt. To pašu nozīmi, ko vārdos 

izteiks vienā veidā, ar tēlu attēlā izteiks citādāk, tāpēc fotogrāfija presē papildina tekstu, kas 

verbāls, bet neaizstāj to.  

Ľutona iedala fotografēšanas procesu vairākās grupās: vizuāla dāvana (gift), kas 

vienlaikus ir arī teātris, kad kāds, piemēram, lellei līdzīga meitene pati sev apkārt sasēdina 

lelles un lūdz fotografēt, vienlaikus tā ir vizuāla gadījuma izmantojums (embrase) vizuāls 

dokuments un vizuāls citāts
88

. Fotogrāfa, fotografējamā un skatītāja perspektīva var atšķirties, 

arī tēla un vārdu (attēla nosaukuma) perspektīva varbūt citāda, nemaz nerunājot par skatītāja 

uztveri. Ne velti vārdu un tēla savienojums spēj precizēt nozīmi, piemēram, reklāmā, pārvarot 

nenoteiktību. Līdz ar to Ľutona vizuālas komunikācijas ētiku saskata tās varā: „Vara ir ētikas 

kodols - izvēlēties, kas ir morāls, izvēlēties to, kas nav morāls, ekspluatēt, izstādīt, manipulēt, 

dalīt, atklāt, dot un izbaudīt.”
89

 Protams, jautājums par ētisko nav tik vienkārša izvēle, kā tas - 

it kā garāmejot - izteikts minētās autores tekstā. Fotogrāfam un fotografējamam ir savas 

vēlmes un savi mērķi, kas netiek pausti atklāti. Pēc iespējas labāk, cienījamāk izskatīties un 

pēc iespējas ironiskāk palūkoties uz iecerēto pašreprezentāciju – minētais savienojums bieţi 

izmantots mākslas foto vai kinomākslā. Protams, problemātiska ir fotogrāfa vai operatora 
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rīcība, kad cilvēks pakļauts viľa nodomātajam humoram vai ironijai, par to nenojaušot. 

Verbālais teksts medijos palīdz atklāt nozīmi, kā, piemēram, SestDienas aprindu fotogrāfijās 

ar to asprātīgiem tekstiem.  

Vizuālās komunikācijas spēku Deniss Deiks saskata vizuālās nozīmes veidošanā, kurā 

iesaistīti vārdi (interpretācija), darbi (redzamie atribūti) un tonis, kas apslēpts, - estētiskās 

kvalitātes, kas vārdos nav izsakāmas līdz galam
90

. Estētiskais neapzināti piesaista, pievilina 

aci, lai uzmanību saistījušajam sekotu nozīmes atskārsme, minējumi, meklējumi. Nozīmes 

ienāk caur vizuālu tēlu. Vizuālā komunikācija izmanto redzamu tēlu, bet savieno to ar vārdu. 

Deniss Deiks raksta: „Pastāv hipotēze, ka efektīva komunikācija balstās uz vienotu 

vizuālizācijas loģiku, kas norit caur cilvēka smadzeľu vizuāliem moduļiem un procesiem. 

Neirālā smadzeľu struktūras kārtība un veidi nosaka vizuālās komunikācijas efektivitāti.”
91

 

Vizuālizācijas loģika definēta kā „vizuālo attiecību sistēma, kas iedrošina (encourages - 

mudināt, veicināt) un attīsta tēla kopsaistes (cohesiveness) iekšējo nozīmi, integritāti un 

eleganci, kas nepieciešama, lai piesaistītu uzmanību un vadītu skatītāju estētiskās pabeigtības 

un salīdzinājuma virzienā.”
92

  

Kā jau norādīts, ir parasts noticēt tam, ko redz attēlā. Valoda apstiprina un pastiprina 

redzētā iespaidu. Acīmredzamais pārliecina spēcīgāk par ticību acīm neredzamam, verbāli 

vien veidotam tēlojumam, tāpēc izsenis tēlu, tēlojumu izmanto ticības stiprināšanai. Antīko 

dievu skulptūras nostiprina ticību to realitātei ne mazāk kā Kristus krustā sišanas 

tūkstošveidīgais tēlojums gleznās un tēlniecībā. Dieva parādīšanās kopā ar to vizuālām 

liecībām nepieciešama reiţu pa reizei, lai stiprinātu ticību neesībai, nekādībai un apliecinātu 

acīm netveramo  absolūtā klātbūtni. Latviešu valodā ir daudzi acij pieejamā apzīmējumi - 

skatīt, aplūkot, ieraudzīt, saskatīt, pamanīt utt. Acs piedalās komunikācijā un vedina nozīmes 

domāšanu tāpat kā jebkura zīme. Ľutona vizuālā konceptualizāciju sauc par vizuālo 

ekoloģiju
93

 un nozīmes veidošanu vizuāli skata kā dinamisku procesu ekoloģijas 

terminoloģijā. Izsenis skatīšanās un redzētā vēstīšana saistīta ar tiesisku un morālu 

regulējumu. Sakāmvārdi un parunas, piemēram, slepenu vērošanu „pa atslēgas caurumu” 

atzīst par apkaunojošu. Ķermeľa daļas, kas atklājamas skatienam, arī vienmēr pakļautas 

noteiktai vērojuma etiķetei un paradumiem. Mūsdienās aizliegtā kļūst arvien mazāk, jo pieaug 

tehniskās iespējas publiski parādīt jebko, savukārt plašais pieprasījums pēc aplūkojamā virza 

atklātumam un publiskumam to, kas kādreiz bijis pakļauts slēpšanai. Kaut gan apslēptais 

vienmēr saista vairāk par atklāto, tomēr regulējums saglabājas gan tad, kad tā vairāk, gan 

tagad, kad, piemēram, kails ķermenis skatāms ik uz soļa pilsētas un lauku ainavā. Nozīme, 
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kura piešķirta priekšplānam, tuvplānam vai tālplānam norāda uz akcentēt/izcelt gribēto un par 

nebūtisku, perifēru atzīto. 

Lieguma pārkāpumi robeţojas ar drāmām un traģēdijām, ja var ticēt princeses Diānas 

un divu mīlētāju nāves iemeslu stāstam, tomēr, kā jau viss liegtais, tas magnētiski piesaista 

uzmanību un vairo pieprasījumu. Ekrāns prasa attēlu, un tehnika to sniedz  dokumentāli vai 

gleznā mākslas darbos. Tehnika, ekrāns, vizuālā komunikācija ir mūsu dzīves sastāvdaļa, 

kuras pirms TV, datora  vai vēl agrāk pirms fotogrāfijas (1839), kino (19.gs beigas) bija daudz 

mazāk. Viss minētais radīts un paredzēts skatījumam.  

Vizuālā komunikācija, kā dēvē skatītā un redzētā komunikāciju, pakļauta ētiskam 

vērtējumam. Dţ. Ľutona vizuālo ētiku definē kā „studijas par to, kā tēli un iztēle ietekmē 

domāšanas, jušanas, rīcības un radīšanas veidu, lieto un interpretē nozīmi kā labu vai ļaunu.”
94

 

Vizuālās komunikācijas ētika vērtē, kā tēlus rada un izmanto saskarsmē ar citiem un sevi
95

. 

Parasti runā par vizuālo vardarbību, dominanti, manipulāciju, konstruējot nozīmi, kas rada 

vēlmes un nodomus, kuri izvērtējami no morālā viedokļa, proti, kā un kādām vēlmēm vai 

nodomiem tie noskaľo un iedvesmo. Vizuālā komunikācija pieradina pie tēla, kas var nest 

cēlu vai degradējošu, apziľu noplicinošu vai bagātinošu nozīmi. Vizuālais tēls atraisa vēlmes, 

ne tikai estētiskas un mākslinieciskas vien. Liegums pastāv attiecībā uz to, ko piedien skatīt 

un ko nepiedien, lai pasargātu cilvēku no otra skatiena varmācības. Varmācīgu skatienu 

ikdienā dēvē par uzmācīgu, nekaunīgu utt. Attēlotais var virzīt iztēli vienā vai citā virzienā, 

slimīgi vai veselīgi un produktīvi. Ētika nosaka, kā izmantot profesionālu tēla veidošanas 

prasmi, kā iesaistīt iztēli un tēlu komunikācijā ar sevi un citiem - izceļot kādu detaļu vai 

aspektu fotogrāfijā un pakļaujot to vērtējumam. Vizuālais tikai kopā ar vērtējumu rada 

tikumisku  efektu.  

  

3. Komunikācijas ētikas vērtības 

 

Komunikācijas ētika ir jābūtības projekts, kas vienlaikus ar ideālā refleksiju saasina 

skatījumu uz reālām, komunikāciju un saskaľu traumējošām parādībām, piemēram, 

augstprātību, viltību, varas apziľu, negodīgumu, netaisnumu  utt. Filozofijas profesors Ido 

Landaus (Iddo Landau) atkārto Balzaka romāna Gorio tēvs domas eksperimentu darbā 

Nogalināt mandarīnu: vai cilvēks, kuram piedāvātu labumus un, piemēram, jaunību, spētu 

nogalināt, ja to prasītu kā samaksu par solīto kāroto labumu. Domas eksperimentā norādīts uz 

interesentu nosacījumu - nemaz nevajag fiziski nogalināt, vajag tikai iedomāties, ka kāds 

varētu mirt, un viľš mirs domas ietekmē. Kad nepastāv komunikācija un nav aculiecinieka 
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nogalināšanai, minētais eksperiments var izrādīties pārsteidzoši auglīgs - virtuālu nāvju 

netrūks
96

. Cilvēki ir daudz amorālāki, nekā mums šķiet, un nemaz nav tik morāli, kā mums 

šķiet - tāda ir domas eksperimentā gūtā atziľa, kas atklāj komunikācijas un citu klātbūtnes 

efektu. Lai apmierinātu savas egoistiskās vēlmes, daudzi domās gatavi nogalināt citu, ar 

nosacījumu, ka tam nebūtu liecinieku. Ko citi domās par mums vai – kā citi mūs redz un ko 

par mums domā, attur no morālā nozieguma vai kādu citu apsvērumu dēļ stimulē cēlāku un 

pieľemamāku rīcību. Bailes no citiem, no nosodījuma un izstumšanas no kopienas allaţ 

atturējusi no nozieguma vai pāridarījuma.  

Ido Landaus pierāda, ka neiesaistīts indivīds, cilvēks bez nacionālas un citas identitātes 

var brīvāk izdarīt pārkāpumus - nogalināt, ievainot. Komunikācija un kopiena uzliek saistības 

un ierobeţo brīvību, kurai citādi būtu mazāk pašaizlieguma stimulu. 

Lai izprastu, kā citu klātbūtne organizē vēlmju enerģiju un tās provocēto rīcību, 

vispirms pakavēsimies pie vēlmju un vērtību attiecībām un pēc tam aplūkosim daţas 

komunikatīvās ētikas vērtības, to centrā izvirzot brīvību, atbildību, taisnīgumu, uzticamību. 

Šīs un citas ētiskās vērtības - godīgums, cieľas dispozīcija, kas pavada  minētās vērtības, 

detalizētāk analizētas mediju un ţurnālistu ētikas kopsakarā.  

3.1. Vēlmju komunikācija. 

Kara dienasgrāmatās (1939-1940) Ţans Pols Sartrs raksta: „Esmu pārvērsts vienā 

vienīgā skaistuma vēlmē un ārpus tās: tukšums, nekas.”
97

 Teikums izsaka vēlmes būtību - 

intensitāti, koncentrēšanos, nodošanos, atliekot vai izslēdzot citus nodomus, kā arī ignorējot 

citu vēlmes. Skaistuma vēlme uz laiku izslēdz pārējās vēlmes, citus pasaules redzējuma 

aspektus, kā arī citu cilvēku vēlmju atbalsi sevī. Vēlmei kā rīcības ierosinājumam un 

impulsam piemīt divējāds virziens. No vienas puses, tā ir vērsta uz sevi, no otras, uz citu 

vēlmēm, tās iesaistot vai neiesaistot savā rīcībā, pārkomunicējot, pāradresējot sev, lai 

saklausītu, atsauktos, palīdzētu un atbalstītu. Divvirziens izskaidro morālas mijdarbības 

(interakcijas) iespējamību. Spēja pāradresēt citu vēlmes sev un iekļaut tās savā rīcībā ir 

elementārs, kaut gan ne vienmēr īstenots morālās komunikācijas uzdevums.  

Blakus komunikācijas vēlmēm pastāv cilvēkam ne mazāk antropoloģiski raksturīga 

vēlmju komunikācija - vienlīdz nenovēršama, stipra un vienlīdz bīstama, jo vēlmes bieţi ir 

vārdos neizteiktas, neskaidras, grūti atšifrējamas, aizspriedumu izraisītas un noklusējumu 
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pavadītas. To slēpšanas un maskējuma iemesls visbieţāk ir neatbilstība morāli pareizajam jeb 

par labu atzītajam vai pretruna ar citu vēlmēm, kas bieţi atzītas par nepieľemamām, 

nesaprotamām, pretdabiskām un dēmoniskām.  

Kā dabiskas un intensīvas vēlmes vēstīt ētikā un kultūrā? Mišels Fuko priekšvārdā Ţila 

Delēza un Feliksa Gvatari Anti- Oidipam raksta, ka minētā grāmata ir drīzak lasāma kā 

erotiska māksla, kura meklē atbildi uz jautājumu: „Kā vēlmes pieteikt domās, diskursā un 

darbībā? Kā vēlmes var un kā tām vajag izvērst savu spēku politikā un pieaugt intensitātē, lai 

gāztu iedibinātās kārtību?”
98

 Fuko Delēza un Gvatari grāmatā izvērsto cīľu skata trīs 

virzienos: 1) pret politisko diskursu, kur politiskā atturība un pasivitāte audzē „revolūcijas 

birokrātus un patiesības ierēdľus”
99

, 2) pret vēlmju tehniķiem - psihoanalīzi un strukturālo 

semioloģiju - un 3) pret „fašismu mūsos”, mūsu galvās un mūsu ikdienas rīcībā, fašismu, kas 

liek mums mīlēt varu un vēlēties lietu, kas dominē pār mums un mūs ekspluatē”
100

. Tādējādi 

vēlmju komunikācija attiecināta gan uz  ārējiem, gan iekšējiem pārveidojumiem sevī pašā.  

Ne visas vēlmes ir savtīgas, lai gan filozofijā sastopami mēģinājumi arī mīlestību vai 

palīdzību citiem izskaidrot ar pašlabumu un egoismu. Kā jau minēts iepriekš, pastāv morālās 

vēlmes. Kaut gan Kants morāli mēģinājis attīrīt no tām, viľa kategoriskais imperatīvs 

īstenojams tikai tad, kad pārtapis vēlmē sekot tam aiz pienākuma. Pienākuma pildīšana 

iespējama, pastāvot brīvai, neviena neuzspiestai vēlmei to veikt universāla labuma dēļ. Tur, 

kur ir likuma pildīšana, var runāt par piespiedu pakļaušanos, nevis par morālu vēlmi. Kanta 

pienākums ir vēlme rēķināties ar otru  vai - apgaismes valodā - ar cilvēku un cilvēci, iekļaujot 

to brīvprātīgi savā pienākuma vēlmju tīklā.  

Ar vēlmēm saprot intenci, darbības ierosmi, enerģiju, kas rosina jaunus mērķus kopā 

ar to īstenošanas stimulu. Par tādu vēlmju virzienu kalpo vērtības. Ētikā uzkrāta pieredze par 

vēlmju pieľemamību un vērtību kopā ar to produktivitātes vērtējumu gan attiecībā uz sevi, 

gan citiem. Nepretstatot vēlmes un vērtības, bet sasaistot tās, par morālām vērtībām atzītas 

saprātīgas, tālredzīga kopsakara vēlmes, kas prasa atteikšanos, savu vēlmju upurēšanu, taču 

neatstāj bez jaunas pieredzes sevi pašu un bez atbalsta citus. Vēlmes un vērtības tādējādi nav 

pretrunīgi jēdzieni, bet papildina viens otru. Atsevišķas vēlmes nostiprinās un pārtop par 

vērtībām. Savukārt morālās vērtības pārtop par vēlmēm. Kā norāda viens no komunikācijas 

ētikas jēdziena veidotājiem Tomass Lukmans, komunikācijas ētika nozīmē tūlītēju vēlmju 

ierobeţošanu par labu tālāku, ar citiem saistītu vēlmju un vērtību īstenošanai
101

. Vērtības un 

vēlmes kopā veido dispozīciju, kas plašāka par intences jēdzienu. Dispozīcija raksturo 
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noteiktai rīcībai orientētu apziľu, kas neizslēdz emocionālu attieksmi. Dispozīcijas veidojas 

izglītībā, sociālajā apkaimē un ikdienas pieredzē.  

Platona dialogā Līsids Sokrats saka nejauši sastaptajam Hipotalam: „[..] mani interesē 

tikai tavs domāšanas veids, jo gribu zināt, kā tu apejies ar savu mīluli”
102

 Domāšanas veids 

izraisa nodomu jeb intenci, kas nosaka situatīvu izturēšanos pret citiem un izraisa attiecīgu 

rīcību. Intence vairāk iederas runas aktā, komunikācijas situācijā, kamēr dispozīcija raksturo 

patību kā veselumu, kur lemšana nenotiek tikai no gadījuma uz gadījumu, bet piemīt relatīvi 

noteiktu vēlmju un vērtību kopums, kas to raksturo kā morālu identitāti. 

Vienlaikus ar samērā skaidro morālās rīcības shēmu, jākonstatē, ka vēlmju un vērtību 

komunikācijas realitāte liecina par atšķirīgām nozīmēm, ko piešķir vienai un tai pašai 

parādībai: tas, kas vienam istabā ir zirnekļa tīkli, kuri apliecina nekoptību, netīrību vai 

pretīgumu, otram izsaka saudzējamu dzīvību - kāpēc tu savā tīrības tieksmē iznīcināji manus 

zirneklīšus? Daţādas vēlmes un vajadzības savirza kopā cilvēkus, kuru attiecības vai nu 

paplašinās no savas uz citām un citu vajadzībām un vēlmēm, vai ignorē, izslēdz un noraida 

tās. 

Vērtības un vēlmes iekļauj gan racionāli, gan emocionāli iegūtu pieredzi. Emocijas, 

jūtas un izjūtas ir trīs vārdi, kas ētikā papildina racionālai loģikai raksturīgu uztvērumu. 

Izjūtas (taisnīgums, atbildība, cieľa utt.) izsaka emocionāli un racionāli līdzsvarotu un 

apzinātu attieksmi jeb dispozīciju. Hjūma bieţi citētais teiciens par morāli, ka tā drīzāk 

izjusta, nevis apzināti racionāli izspriesta, atgādina par emociju lomu vai, precīzāk, par visas 

apziľas līdziesaisti izvēlē. Vēlmju un vērtību savietojamība norāda uz emocionālā un 

racionālā savstarpējo saikni. Nīderlandes mediju tehnoloģiju teorētiķis Jūsts van Lūns (Joost 

van Loon) par aizdomīgu atzīst uzskatu, ka ētika balstāma tikai uz loģiku, argumentāciju vai 

racionāliem noteikumiem un normativitāti
103

. Emocijas un racionāla analīze apliecina sevi gan 

tiešā normas komunikācijā, piemēram, attiecībā uz homoseksuālo laulību atzīšanu vai 

toleranci pret citādo vispār, gan normas praktiskā lietojumā kādas personas vai rīcības 

vērtējumā, ko ikdienā sauc par apspriešanu vai aprunāšanu.  

Saikne. Pašsaprotami, ka mēs esam atkarīgi viens no otra. To, kāpēc atkarība ir 

neizbēgama, sen atpakaļ skaidrojis un apzinājies Platons, iedalīdams sabiedrību trīs grupās - 

amatniekos, intelektuāļos un organizatoros. Katra grupa spēj apmierināt citādas vajadzības- 

pēc materiāla labuma, intelektuāla pieprasījuma vai kārtības valstī. Platons īpaši uzsver 
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komunikācijas lomu gan attiecībā uz sarunās iegūtu sokratisku patiesību, gan tieši uzsvērdams 

komunikācijas vērtību, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi. Dzīva komunikācija ar 

daţādu kārtu, dzīves veidu, amatu un vecumu ļaudīm ir ikviena Platona dialoga saturs un tās 

galvenās personas - Sokrata pozicionējums: „Reti gan, Sokrat, tu nonāc uz Peiraju. Tā 

nevajadzētu. Ja man būtu viegli aiziet uz Atēnām, tev nemaz nevajadzētu šurp nākt, es tevi tur 

apmeklētu, bet tagad tev jānāk bieţāk, jo tu taču labi zini - jo mazāk man prieka par fiziskiem 

spēkiem, jo vairāk es priecājos par sarunām un ilgojos pēc tām. Tātad neatsakies, pakavējies 

pie šiem jauniešiem un mūs atkal apmeklē kā draugus un labus paziľas.”(dialogā „Valsts” 

Polemarha mājā sastaptā vecā tēva Kefala uzruna Sokratam.)
104

 Pašsaprotami, ka bez 

savstarpējas komunikācijas vajadzību un vēlmju piepildījums, vienalga, intelektuālu, seksuālu 

vai materiāli fizioloģisku, nebūtu iespējams. Jo regulārāka, intensīvāka un labvēlīgāka 

savstarpēja komunikācija, jo vieglāk un pašsaprotamāk ar citu starpniecību apmierināmas 

vēlmes, kas pilnveido patību un vieno grupu vai sabiedrību. Taču ir arī citas - sacensību 

vēlmes, kurās tieša saskaľa nepastāv, taču arī cīľa un konkurence iedvesmo sevis un citu 

pārveidi un attīstību. Individuālā un grupu komunikācija paredz un pieprasa 

pašierobeţojumus, kas atvieglo saprašanos, vienprātību vērtējumā un rīcībā. 

Aprunāšana ir normatīvās komunikācijas veids, kurā līdz ar konkrētas personas 

vērtējumu neklātienē novērtēta atbilstība vai visbiešāk neatbilstība vērtību un normu 

prasībām, kas notiek kādas grupas pieľemto vērtību un normu ietekmē. Kā norāda pētījumi, 

„normatīvās sagaidas atšķiras no vienkāršiem gribas izpaudumiem ar to vairāk vai mazāk 

obligāto raksturu, kas izriet no to pamatā esošām normām.”
105

 Turklāt kopienas locekļiem, 

kuri normatīvi regulē kopīgo dzīvi un attiecības, atšķirībā no neitrāla vērotāja vai pētnieka, 

norma un vērtība nenozīmē tikai sociālus faktus, bet arī tām atbilstīgas izturēšanās sagaidas, 

ko pavada vēlme panākt adekvātu rīcību atzītai vērtībai
106

. Aprunāšana ir morālās 

komunikācijas paveids, kur vienlaikus ar otra cilvēka vai rīcības vērtējumu notiek 

vērtības/normas attiecīgā apkaimē par pieľemamu atzītas uzvedības standartu veidošana. 

Noţēlas komunikācija, ko Bernards Viljamss raksturo ar vārdiem - ”cik daudz labāk 

tas būtu, ja būtu citādi”.
107

 Noţēla parasti pavada pagātnē darīto, kad viss varēja notikt citādi, 

kaut gan ir jau noticis un bieţi nelabojami. Ja zina, ko nozīmē citādi, ja atzīst to par vērtību, 

tad seko noţēla. Viljamss šķir darītā noţēlu no noţēlas vispār
108

. Pirmajā gadījumā nav citas 

darbības iespēju: „Paliek vienīgi vēlme pārestību labot kopā ar sāpīgu apziľu, ka nekas vairs 

nav maināms/darāms.”(„Then only the desire to make reparation remains, with the painful 
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consciousnedss yhat nothing can be done about it.”)
109

. Noţēla ietver vēlmi, lai viss būtu 

citādi kopā arapľemšanos rīkoties citādi.
110

. Gogēna sekmīgais gadījums, kad noţēla par 

padarīto saglabājas kopā ar radošu veiksmi  liek vai ļauj Bernardam Viljamsam kostatēt, ka ir 

labi, ja „ morāle ne vienmēr prevalē, ka morālās vērtības tiek uzskatītas par līdzīgām ar citām, 

nevis par jautājumam nepakļaujamu augstāko vērtību
111

. Morāle daţkārt var tikt daţkārt atzīta 

par nejaušības, ne tikai kategoriska imperatīva rezultātu. Morāli pliekana pareizība nav 

uzlūkojama par tādu jābūtību, kas iedvesmo pilnīgākai izvēlei, rēķinoties ar citiem, tāpēc 

noţēla uzlūkojama par vienu no pašuzraudzības un pilnveides praksēm.  

 

Brīvība un atbildība 

Brīvība nozīmē ārēju un iekšēju nosacījumu klātbūtnē veikta patstāvīga rīcības izvēle. 

Tās filozofisko izpratni komunikācijā konkretizē vārda un preses brīvība, kura nostiprināta 

cilvēktiesībās un likumos. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. 

pantā Vārda brīvība piešķirtas tiesības ikvienam “brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības 

ietver uzskatu brīvību un tiesības saľemt un izplatīt informāciju un idejas bez valsts institūciju 

iejaukšanās un neatkarīgi no valstu robeţām.”
112

 Uz to norāda  arī Latvijas Satversmes 100. 

pants ar valstiskas cenzūras liegumu. Vienlaikus  ar vārda un preses brīvību konstitucionāli 

noteikti ierobeţojumi attiecībā uz vārda brīvību jeb brīvu uzskatu komunikāciju. Tie iekļauti 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. panta 2. daļā: “Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar 

pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, 

ierobeţojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, 

lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, 

nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu 

cilvēku cieľu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai 

nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti.”
113

  

Robeţas noteiktas ne tikai uzskatu un ideju komunikācijai, bet arī pulcēšanās un 

biedrošanās brīvībai demokrātiskā sabiedrībā.  

Brīvība atzīstama par morālas komunikācijas nosacījumu un pamatni, jo bez tās 

nepastāv morāla izvēle. Taču brīvībai vienmēr ir un būs ierobeţojumi, kas iedalāmi vairākās 

grupās. No vienas puses, vienmēr pastāvēs valsts vai kādas grupas un kopienas mēģinājumi 

samazināt komunikatīvās vēsts daudzveidību un liegt konstitucionālo vārda brīvību, ko 

savukārt parasti pavada pretdarbība un protests, kas ir neatľemama brīvības pavaddarbība. 

Protestam ir sava vērtība, kaut arī nereti saistīta ar upuriem. Brīvība raksturo protesta iespējas 

runāt un rakstīt pretī vispārpieľemtajām un vairākuma aizstāvētajām idejām. To pavada 
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gatavība aizsargāt tiesības uz viedokļu daţādību, kritiski izturoties pret atšķirīgiem uzskatiem 

diskusijās, polemikās un citos veidos, kas raksturo patiesu publiskās telpas dinamiku. Vēsts ir 

sabiedrībai nepieciešama tās intelektualizācijas, informētības un emocionālās labklājības dēļ, 

tāpēc protesta rituāls ir parasta reakcija uz vismazāko viedokļu izteikšanas ierobeţojumu. 

Brīvība izpauţas pretdarbībā ierobeţojumiem, kuri - reāli un iedomāti - vienmēr pastāvēs, lai 

ikviens uzskats būtu diskutējams un kritiski vērtējams sabiedrības attīstības labā. Bailes, kas 

pavada ierobeţojumus, samazina viedokļu un vēsts brīvību, to komunikatīvi nepiedzīvojot, 

tāpēc vienmēr pastāvējis rituāls, kurā poētiski un normatīvi apliecināta brīvības vērtība kā 

mūţīgs mērķis un neaizskarama, sakrāla komunikācijas vērtība. Rituāls poētiski un filozofiski 

apliecina brīvības vērtību un auglīgumu. Ir kāds sociāls spēks, kāda vara, kāda pretdarbība 

brīvai komunikācijai, kas gatavs ierobeţot, tā apdraudot dzīvo uzskatu daudzveidību, kuras 

komunikatīvais auglīgums apliecināts Eiropas vēsturē. Ārējie ierobeţojumi audzē bailes tikt 

vajātam, izstumtam, tāpēc uzskati paliek sevī un sev, neiekļaudamies komunikācijā, 

nebagātinot to ar idejām, kuras citi var pārľemt, pieľemt un apstrīdēt.  

Kā liberālisma ielogā norādījis Jesaja Berlins (Sir Isaiah Berlin; 1909-1997), pastāv 

negatīva un pozitīva brīvība. Pirmā saistīta ar protestu pret politisko varu un tās cenzūru. Ir 

politiskā dominante, kuras vara spieţ atteikties no saviem uzskatiem un to komunikācijas. 

Vara diktē savu brīvības loģiku, kā tas ar kristīgās baznīcas organizēto inkvizīciju vai 

totalitārisma varu PSRS, taču protests tiek pausts, un tas saglabājas arī varas ēnā. Visbieţāk 

tas ir maskēts, taču nereti brīvības aizstāvība īstenota tiešā protestā gan dzīvē, gan ar 

filozofijas un mākslas starpniecību. Vēsturē izveidots brīvības aizsardzības rituāls un 

solidaritāte ar varas upuriem, jo citādi nebūtu iespējama attīstība, uz ko norādījis Hēgelis. 

Rituālā brīvības aizsardzība saistīta ar drosmi, solidaritāti, tālredzīgumu un citām vērtībām. 

Ţans Pols Satrs rituālo brīvības aizsardzību, ko veic mākslinieki un intelektuāļi, attaisno un uz 

to aicina - nolūkā neļaut atbildībai pāraugt vainas apziľā. Protesta brīvība pret kaut ko, kas 

ierobeţo un uzceļ sienu domu un ideju apmaiľai, eksistenciāli atzīta par atbildīgu, kaut arī 

nevienkāršu brīvības ceļa izvēli un atbildību.  Vienlaikus ar protestu pret brīvības 

ierobeţojumiem, ko Jesaja Berlins sauc par negatīvo brīvību, pastāv pozitīvā brīvība 

izpausties, kas tāpat kā negatīvā brīvība pieprasa atbildību par izvēli. Blakus pretdarbībai 

brīvības rituālai aizstāvībai pastāv pašierobeţojumi, kurus nediktē bailes, bet atbildība un 

misijas apziľa bagātināt publisko komunikatīvo telpu ar jaunām izvēlēm un vērtībām. Blakus 

brīvības neaizskaramības rituālam – vārda un preses brīvības idejas nostiprināšanai -, pastāv 

pašuzraudzības un pašveides prasība, lai spētu uzlabot un pilnveidot sevi, patību un kopā ar to 

komunikatīvi celtu - informatīvi, intelektuāli un emocionāli - publiskās telpas kvalitāti.  
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Ne vienmēr, veidojot vēsti, īpaši plašsaziľas līdzekļos, var paredzēt publikas reakciju, 

taču morālā atbildība pieprasa par to domāt vairāk, nekā to pieľemts darīt.  

Ja kādā portālā parādās ziľa par septiľpadsmitgadīgu jaunu cilvēku, kas urinējis uz 

ielas un stiprā reibuma stāvoklī aizturēts, lai nogādātu slimnīcā un paziľotu par to mātei, šī – 

necilā, lokālā - ziľa var izsaukt diskusiju - gan par ziľas saturu un tās publisko vērtību, par 

policijas darbu, par jaunatnes alkoholismu, par publisko tualešu trūkumu un tamlīdzīgi. Tā var 

izraisīt humorpilnu vai dramatisku pilsonisku reakciju, ieskaitot līdzjūtību mātes iespējamām 

ciešanām.  

Informācijas tīkla komentāros parasti atklājas brīva uzskatu daţādība, kas pieľemama 

vai apstrīdama, un tā komunikācijas tīkls pauţ daţādu viedokļu – pliekanu un svaigi radošu - 

daudzkāsainu mozaiku. Krāsu izvēli un gaumi var kritizēt, bet var attīstīt  citu, pilnīgāku  un 

dziļāku domas virzienu, kas ir komunikatīvās brīvības lielākais ieguvums, kas bagātina un 

atsver neglābjamos zaudējumus, ko nes bezgaumība, banalitāte, kādu bīstamu dziľu atkārtota 

paušana vai “neķītrības mistērija”. Necila ziľa, viedoklis, ideja ierosina domāt par citiem, 

sociālu kopsakaru, tāpat kā nāves ziľa daţkārt atgādina nepieciešamību domāt par dzīves jēgu 

nāves kontekstā
114

.   

Nepastāvot normas autoritātei, tās uzraudzībai un sodam par normas pārkāpumu, bet 

pastāvot komunikācijas brīvībai, atbildība ir viens no kvalitatīvas saziľas nosacījumiem. Tā 

izpauţas rīcības seku plānojumā un paredzamībā, spējā atteikties no kaitīgas, nevēlamas vai 

sabiedrībai un citiem bīstamas rīcības, kura var nodarīt ļaunumu sev un citiem perspektīvā. 

Pazīstamajā Hatčinsa (Hutchins) komisijas ziľojumā ASV, kurā 20. gs. 40. gados apkopotas 

preses brīvības un atbildības problēmas, vienlaikus ar konstitucionāli apliecinātu preses 

brīvību uzsvērti ierobeţojumi attiecībā uz citu tiesībām, kad brīvība var nonākt pretrunā ar 

tiesībām uz privātumu un cieľas neaizskaramību.  

Ar atbildību saistīta mantojuma problēma. Tā attiecas uz īpašumu un pieredzi, bet 

apliecina atbildību  tam, kā rīcībā īpašums nodots.  Abos gadījumos tie ir ieguvumi, kas 

pieprasa saprātīgu turpinājumu. Mantojums nav tikai iegūt, bet arī attīstīt tālāk. Uz to norādījis 

Platons Kefala stāstā Sokratam  par to, kā mantota bagātība: “Tu jautā, ko es esmu ieguvis? 

Kā īpašuma vairotājs es būtu vidū starp vectēvu un tēvu. Mans vectēvs… mantoja gandrīz 

tikpat daudz, cik man ir tagad, un mantoto vairākas reizes pavairoja, bet manam tēvam 

Līsanijam iegūtais tā saruka, ka viľam palika mazāk, nekā man ir tagad. Es varu priecāties, ka 

saviem dēliem atstāju nevis mazāk, kā esmu saľēmis, bet pat mazliet vairāk.”
115

 Protams, 

teiktais pakļauts Sokrata ironiskajam apšaubījumam, taču 19. gadsimtā mantojuma ētiskumam 

no jauna pievēršas Hēgelis. Viľš norāda, ka mantojuma likteni izšķir tā vairošana un kopšana, 
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darbs, kas ieguldīts, lai to uzturētu, nevis pats mantojuma fakts. Lieki atgādināt daudzos 

izsaimniekotos, nolaistos un vējā palaistos mantojumus. Apgalvojums attiecas arī uz 

informatīvo mantojumu un tradīciju, kas folklorā, mākslā, ētikā utt.  

 

Blakus individuālai drošībai un tiesībām pastāv valsts un publiskā drošība, tāpēc ētikā 

uzsvērta individuālā atbildība par publiski pausto informāciju un diskursīvo mijdarbību. Ar 

pēdējo L.Čouliaraki un N. Fērklafs saprot “aktīvu, refleksīvu, skaidrojošu un sadarbīgu 

(collaborative) procesu, kas reprezentē jeb atveido pasauli, vienlaikus apsprieţot sociālās 

attiecības ar citiem, kā arī savu identitāti kā vienu no sociālās prakses momentiem”
116

. 

Diskursīvā mijdarbībā veidojas trīs lietas: 1) jauns pasaules vai norises priekšstats 

(representation); 2) sociālās attiecības un 3) sociālās identitātes
117

. Vienlaikus diskursīvā 

mijdarbībā veidojas sociālā prakse, kas ne vienmēr ir skaidri paredzama savas sareţģītības, 

nejaušības  un tīklveidīgās struktūras dēļ.   

Līdz ar patstāvīgu izvēli izvirzās brīvas komunikācijas vērtējuma jautājums - kura no 

izvēlēm pilnīgāka un kas ir pilnīgākas rīcības kritērijs? Atbildē visbieţāk iekļauti daţādi 

liegumi, pārsvarā saprātīgi, kurus gan sabiedrībā neuztver viennozīmīgi, jo tie būtiski runā 

pretī vārda brīvībām un tūlītējām vēlmēm.  

Parasti notiek diskusijas par normas mūsdienīgumu, piemērotību vai padoma lūgšana, 

ko un kā darīt. Normas ierobeţojošais raksturs neskan patīkami un pievilcīgi mūsdienu 

demokrātiskajā sabiedrībā, tāpēc rasti citi veidi, kā izteikt robeţas un ierobeţojumus. Brīvi 

izteikts solījums vai apľemšanās kaut ko darīt/nedarīt var vadīt rīcību ne mazāk par normas 

stingrību. Ierobeţojumu var izraisīt pienākums pret kaut ko - bērniem, vecākiem, kolēģiem 

vai blakussēdētāju lidmašīnā. Demokrātiskā sabiedrībā mūsdienās katram ir tiesības brīvi 

izvēlēties veidu, ko un kā darīt, protams, cilvēktiesību, konstitūciju un likumu ietvarā. 

Liberālisms un tolerance apliecina, pamato un veicina patstāvību un daţādību, kas savukārt 

izraisa nenoteiktību, liekot domāt, ka ir kāda robeţa, aiz kuras brīvas izvēles pārpilnība var 

izrādīties problemātiska vai destruktīva un bīstama, sevišķi tā, kas iedarbina cilvēku masas 

līdzīgi Londonas jauniešu 2011.gada vasaras grautiľiemTad vairs nav runa par brīvību, bet 

par morālu degradāciju, kuru ar sabiedrību nesaista atbildība un solidaritāte. To pavada sekas, 

kas grauj paša izvēles subjekta morālo identitāti, bet vēl bieţāk padara nepanesamu vai 

problemātisku citu īpašumu, labklājību, esību un saesību.  
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Brīvība veicina gan auglīgu radošumu, gan individuāli un sociāli bīstamu izvēli, kāda 

ir, piemēram, paranoidāla slavas kāre, alkatība, neķītrība, vardarbība pret vājāko, perversas un 

agresīvas seksuālās vēlmes, sadisma vai mazohisma tieksmju īstenojums utt. Tā palielina 

dzīvei nepieciešamo vitālo rīcības daudzveidību - gan sociāli atzītu, gan neatzītu, saprātīgu un 

nesaprātīgu. Kopā ar daudziem ieguvumiem tā audzē zināmu nedrošību
118

, kamēr drošība ir 

viena no pamatvēlmēm kopā ar jēgpilnas dzīves vērtībām blakus labklājībai, bez kuras pēdējā 

nav iespējama.   

Sociālās kārtības labad brīvu izvēli vienmēr pavada apzinātas un neapzinātas, skaidri 

saredzamas vai neskaidrākas un netveramākas robeţas, tikai to saturs vēsturiski mainās, par 

ko argumentēti atgādinājis Dţons Stjuarts Mills jau 19. gadsimta vidū darbā Par brīvību. 

Uzreiz jānorāda, ka robeţas nav ārēji un normatīvi veidotas kā varmācīgs piespiedu līdzeklis, 

bet norāda uz saprātīgu vēlmi pēc iespējas pilnīgāk organizēt savu ierobeţoto dzīves laiku un 

komunikāciju ar citiem, lai nepieļautu degradāciju un nedrošību. Pēdējā piebilde ir būtiska, lai 

saprastu nozari, ko sauc par ētiku.  

Pieredze un komunikācija nodrošina saprātīgas un rezultatīvas rīcības normālu 

pārākumu pār noziedzīgu, bezjēdzīgu, sev un citiem kaitīgu un nevēlamu uzvedību. Piekrītot 

Emilam Dirkheimam, ka pētāmās sabiedrības iedīgļi atklājas pirmatnējā kultūrā, jāatzīst, ka 

pirmatnējie tabu, kas iekļauti mītos un rituālos, norāda uz aizliegto brīvību sarakstu, kuri, 

pateicoties kultūrai - mītiem un rituāliem -, pārvēršas paradumos. Paradumi noveco, bet ne 

visi. Daudzi pārtop, modificējas, bet arvien paliek, lai nošķirtu pieļaujamo un atzīstamo no 

liegtā, ko mūsdienās iekļauj tiesības un citi institucionāli veidojumi. Morāle vienmēr atgādina 

pieļaujamā un nepieļaujamā robeţas: to, kas ir iecietības, atbalsta un uzticēšanās vērts, un to, 

kas pieprasa apkarojumu, nosodījumu, izskaušanu.   

Pastāv diskusijas par atsevišķiem gadījumiem un to novērtējumu, piemēram, attiecībā 

uz toleranci pret subkultūru dzīves veidu, taisnīgumu utt. Tās norāda ne vairs refleksīvu, bet 

praktisku, bieţi institucionālu, rīcības pieprasījumu un tādu savstarpēju attiecību lauku, kurā 

cilvēki tiecas iekļauties, veidojot sevi, lai būtu citu atzīšanas,  pieľemšanas, uzticības vērti. 

Minētais uzskats par komunikatīvo saskaľu gan nav vienprātīgi vērtēts mūsdienu ētikas 

vēsturē.  

20. gadsimta franču filozofs un rakstnieks Ţans Pols Sartrs, aizstāvēdams eksistenciālu 

autentiskumu, norāda uz citādā, atšķirīgā, savdabīgā īstumu un aizstāvību, uzlūkodams to par 

izaicinājumu un protestu pret neīstumu, pašapmānu, liekulību, kas veidojas, kad pakļaujas cita 
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skatienam, to pieľemot par izvēles noteicēju. Kafejnīcas apmeklētāja uzspēlē, karavīra miera 

stājā vai sievietes neizlēmībā pirmajā tikšanās reizē viľš saskata patstāvīgas izvēles un 

brīvības trūkumu, kamēr apbrīno cietumnieka un rakstnieka Ţana Ţenē (Jean Genet; 1910-

1986) smago brīvības nastu, kas pieļauj autentisku īstumu, kaut arī divdomīgu. Arī Sartra 

uzskatu sekotājs Mišels Fuko turpina, jau daudz radikālāk un pragmatiskāk, domu par normai 

un disciplīnai nepakļautu rīcību, kuras vērtība izpauţas atšķirīgu dzīves stilu izgudrošanā un 

izkopšanā, līdzīgi mākslas produktam, kā, piemēram, dendija ieguldījums sevī vai 

homoseksuālā kultūra. Normas vēsturiski mainās, un tās ir maināmas brīvā cilvēku rīcībā, 

aizstāvot kādreiz liegto un publiskojot noklusēto, kas vienmēr radījis kārdinājumu būt 

atklātam. Taču arī Fuko un citi normu, likuma, disciplīnas noliedzēji kaut ko atzīst un noliedz, 

tikai šoreiz citu - tradicionālo kārtību un tās noteiktās brīvības robeţas.  

 

Taisnīgums. 

Taisnīga lemšana uzlūkojama par vienu no brīvas izvēles kvalitātes mēriem, kad 

ľemtas vērā citu brīvības tiesības un labklājība. Dţona Roulza taisnīguma teorija piedāvā 

nezināšanas plīvuru jeb neitralitāti (veil of ignorance) kā taisnīgas lemšanas nosacījumu. Viľš 

iesaka divus principus: pirmkārt, vienlīdzīgas brīvības starta tiesības un, otrkārt, kompensāciju 

tiem, kas daţādu liktenīgu neveiksmju dēļ, nespēj - līdzvērtīgi citiem - savas starta tiesības 

izmantot, piemēram, bāreľiem, īpašu vajadzību cilvēkiem utt. Neziľas plīvurs (veil of 

ignorance) nepieciešams, lai neitralizētu subjektivitāti. Taisnīgums pauţ saprātīgu attieksmi 

pret citiem darbībā, sevišķi maiľas un īpašuma sadales attiecībās.  

Taisnīgums komunikatīvi pieprasīts visur, kur pastāv vēlmju un interešu pretrunas. Tā, 

piemēram, lemjot par reklāms ierobeţojumiem Saeimas vēlēšanu kampaľā, savas intereses 

būs TV - saľemt atlīdzību un gūt labumu no partiju reklāmām, savs ieguvums plānots 

reklāmas profesionāļiem - saľemt pasūtījumu un attīstīt nozari. Vislielākais labums, protams, 

būs bagātu politisko partiju kandidātiem, kas tiem ļaus iekļūt Saeimā nevis pēc nopelniem, bet 

ar ietekmēšanas mehānismu. Atbildīgiem vēlētājiem būs savs mērķis – iegūt pēc iespējas 

daudzpusīgāku informāciju un viedokļus par kandidātiem, tāpēc reklāmas ierobeţojumi 

svarīgi par labu kopīgam un galvenajam mērķim - ievēlēt pēc iespējas lemtspējīgu, 

vadītspējīgu un rīcībspējīgu parlamentu.  

Labākas organizācijas vārdā nākas saskaľot daudzveidīgas intereses, ko Roulzs sauc 

par taisnīgumu. Tas ir grūts uzdevums, jo skar daudzu vitālās vajadzības. Taisnīgums atvirzīts  

savtīgu interešu vārdā, taču īslaicīgs ieguvums būs nestabilāks par ilglaicīgu, kas sekotu 
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gudru, darbīgu, taisnīgu likumdevēju rīcības rezultātā. Ne velti ētikas vēsturē taisnīgumam 

atvēlēta svarīgākā tikuma loma kopš Platona ideālās Valsts principiem.   

  

Uzticēšanās, uzticamība, uzticība- uztice 

Uzticēšanās, uzticamība un uzticība ir trīs ētiski nozīmīgi vienas saknes vārdi, kas 

raksturo vēlamās saskares un attiecību stabilitāti, drošību, patiesumu un īstumu, kā arī 

rīcības seku paredzamību. Zināšanas par otra rīcību, vienalga, vai tā būtu kopiena, 

organizācija vai persona, nekad nevar būt tik pilnīgas, lai nekļūdīgi prognozētu savstarpējās 

saskarsmes iznākumu, jo rezultāts nav atkarīgs tikai no zināšanām, bet arī no paša mijdarbības 

procesa, kurā var notikt iepriekš neparedzami pavērsieni. Tā kā nav iespējams iztikt bez 

mijdarbības ar citiem, kaut arī tie bieţi ir riskantas un nedrošas, uztice iedrošina, kompensējot 

neskaidro rezultātu un neziľu.  

Uzticēšanās izsaka pozitīvu savstarpēju saikni, sagaidas, kā arī zināmu paļāvību uz 

sadarbības stabilitāti un īstumu. Uzticamība savukārt ir īpašību kopums, kurš pamato un 

apliecina saistību, pienākumu pildīšanu, vārda turēšanu, godprātību. Tā ir cilvēku vai kopienu 

un organizāciju raksturojoša pazīme, kas pieļauj stipru varbūtību, ka plānotais kooperācijas 

mērķis izdosies. Uzticamību attiecina ne tikai uz mijdarbības subjektiem, bet arī uz darbības 

rezultātiem- faktiem, mākslinieka radītiem tēliem un mākslas darbiem, likumiem, lēmumiem, 

plāniem, aprēķiniem utt.  Uzticība savukārt ir uzticamas darbības rezultāts- no nejaušībām un 

vilšanās traumām pasargātas attiecības. Visus trīs vārdus varētu apvienot kopīgā uztices 

jēdzienā, ja vien izdotos jaunvārdu ieradināt. Uztice uzlūkojama par veidu, kā pārvarēt šaubas 

un neziľu pirms mijdarbības sākšanas, kā mazināt nejaušību attiecībās un prognozēs, kā 

paļauties uz varbūtēju intelektuāla un emocionāla, intuitīva un apzināta īstuma un patiesuma 

klātbūtni reālā sadarbībā. Uztici raksturo paļāvība, droša varbūtība, ka man nozīmīga un 

vēlama darbība sekos. Tās pamats ir morālā identitāte, ko raksturo godīgums, taisnīgums, 

atbildība, kas apvienojami krietnuma vai tikuma jēdzienā.  

Uztice ir kognitīvs fenomens, kas izsaka vēlamo komunikācijas noturību un pastāvību: 

izziľas ceļā iegūta vai prognozēta ticība par otra cilvēka vai organizācijas  spēju uzľemties un 

izpildīt noteiktas komunikatīvas saistības- juridiskas un morālas. Solījumu pildīšana ir 

spilgtākais uztices pamatojums, kas liecina par  intelektuālu un emocionālu, intuitīvu un 

apzinātu patiesumu un morālas identitātes šapliecinājumu darbībā.  

Uzticēšanās rezultāts- uzticība var būt gan pamatota, gan daţkārt nepamatota, ikdienā 

saukta par lētticību, kas bieţi pārsteidzoši atklājas vārda neturēšanā, solītā nepildīšanā, ko 
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pavada vilšanās, sāpīgi pārdzīvojumi, ekonomiski zaudējumi un citas cilvēciskas traumas. 

Pamatotai uzticībai ir pozitīvas izvēles stimula nozīme, tā ir drošas sadarbības zīme, kas 

izslēdz melus, puspatiesības un citas nenoteiktu un nedrošu attiecību izpausmes. Tā balstās uz 

pieredzi, analīzi un intuīciju. Nepamatota uzticēšanās skaidrojama ar ticības un paļāvības 

disproporciju pār kritisku vērtējumu.  

Pastāv divas uztices izpratnes: dispozicionālā un nedispozicionālā.
119

 Dispozicionālā 

balstās uz subjekta ticības spēju un izskaidro, kāpēc uzticība ne vienmēr ir racionāli pamatota 

un pamatojama. Ar to saistīta Nīčes formulētā “nepārvaramā nosliece būt maldinātam”
120

, kad 

vēlme ticēt dominē pār analīzi, kritiskumu, distancētību-- „man nav ne jausmas, kāpēc tā- es 

vienkārši tev uzticos”. 

Nedispozicionālā izpratne savukārt skaidrojama ar ticības objekta izziľu, uz kuras 

veidota pārliecība par sagaidu pamatotību. Nedispozicionālā uzticē kognitīvi atklājas 

pamatojums godīgiem un patiesiem nolūkiem, līgumsaistību un solījumu vai saistību 

pildīšanai utt. Abas izpratnes nav viena otrai pretstatāms, jo cilvēkam piemīt gan ticības spēja, 

gan vēlme būt skaidrībā par ticības objekta uzticamību, un tās vienlīdz attiecināmas gan uz 

cilvēku savstarpējām attiecībām, gan uz organizāciju, mediju, valsti un citiem ticības 

objektiem. 

Uztices fenomenu izskaidro nenoteiktības novēršanas teorija, kas raksturo cilvēku 

psiholoģisko noslieci iegūt noteiktību un skaidrību. Ētika savukārt aizstāv un kultivē 

pamatotas uztices nosacījumus, kā arī norāda uz pastāvīgu modrību, uzraudzību pār 

attiecībām, lai novērstu viltu un lētticīgu uzticības izmantošanu.  

 Attiecībās starp to, kas uzticas un to, kam uzticas, tādējādi var izpausties 

visdaţādākos variantos. To nevar nodrošināt un garantēt ne likums, ne ar parakstu apliecinātie 

līgumi, jo uztice ir kaut kas vairāk par formālu normu un līgumsaistībām. Tā nav pakļaujama 

arī stingrai universālas jābūtības prasībai- tev jāuzticas- jo tā drīzāk izpauţas kā kultūras, 

situācijas vērtējuma un krietnuma rezultāts: par bērnišķīgu naivitāti bieţi nākas maksāt ar 

pāridarījuma sāpēm un ievainojumiem. Teiktais nenozīmē, ka orientējošai sākotnējai 

dispozīcijai vienmēr jābūt aizdomīgai piesardzībai un neuzticībai, taču vērtējoša attieksme 

labāk pasargās no viltīgiem savtīga labuma tīkliem vai noziedzīgiem uzbrukumiem un 

traumām. 

Uztice attiecināma uz visām attiecībām, taču visbieţāk uz savstarpēju saikni mīlestībā, 

ģimenē, draudzībā. Ne mazāk to pieprasa arī politiskā, uzľēmējdarbības un mediju vide. 
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Pazīstams uzticības balsojums Saeimā, ţurnālistu aiziešana no laikraksta, neuzticoties 

investoriem, partnerattiecību pārtraukšana komercdarbībā neuzticamības dēļ.  Bez paļāvības 

nav iespējama arī produktīva komunikācija:  uztice ir nepieciešams nosacījums, lai vēsts tiktu 

pieľemta un izmantota tālāk. Sartrs to spilgti izteicis lasīšanas kopsakarā: ”Lasīšana ir 

augstsirdības pakts starp autoru un lasītāju. Viens uzticas otram: katrs viens rēķinās ar otru, 

prasa no otra tikpat daudz kā no sevis paša.”  Reading is a pact of generosity between author 

and reader. Each one trusts the other: each one counts on the other, demands of the other as 

much as he demands of himself. „(Jean-Paul Sartre : Basic Writings. (2005) Ed. by  Stephen 

Priest. London and New York: Routledge, p 271)   

Francis Fukujama ( Fukuyama, 19 )uzticēšanos atzīst par sociālo kapitālu, bez kura 

nevar pastāvēt pilsoniskā sabiedrība, kuras trūkumu viľš saskata postkomunisma zemēs. ( 

Skat Francis Fukuyama. Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: 

Penguin Books, 1995) Atsaukdamies uz sociologa Dţeimsa Kolemana ( Coleman) sociālā 

kapitāla jēdzienu, viľš norāda, ka cilvēku asociatīvās attiecības atvieglo kopīgas vērtības, kā 

arī spēja pakļaut individuālās intereses lielāku sociālo grupu interesēm. (Trust, 1995, p. 10). 

Viľš pasvītro uztices ekonomisko vērtību.  

Akadēmiskajā pētniecībā uzmanība pievērsta duālajai uztices dabai- no vienas puses 

drošībai, no otras – bezpalīdzībai un ievainojamībai. ( Skat., piem.,Guido Mo:llering. Trust: 

Reason, Routine, Reflexivity. Amsterdam etc: Elsevier, 2006) Ne vienmēr pat uz izziľu un 

pieredzi balstīta uzticamība nevainojami piepildās, izraisot skepsi, cinismu kopā ar neuztici 

pasaulei kopumā. Meli un krāpniecība ir parastākais šaubu pamats un uzticēšanās iedragājuma 

izpausme. Viens melu vai krāpniecības gadījums, protams, vispirms rada neuzticību pašam 

krāpniekam, bet ne tikai. Tas viļľveidīgi radiē plašāku neuzticību un aizdomu viļľus, bieţi 

liedzot labvēlīgu atbalstu un sadarbību tur, kur tā ir nepieciešama, attaisnota un pieprasīta 

sociālās kārtības un kopdarbības labā. Vilšanās iespējama triju apstākļu dēļ: pirmkārt, otra 

īstums, kā izrādās, bijis maskēts, šķietams un maldinošs ( kognitīvs iemesls); otrkārt, ticība 

bijusi pārāk liela; treškārt, sākotnējā pamatotā labvēlība un drošība pamazām pārtapusi savā 

pretstatā ilgstošākā mijdarbības procesā.  

Kopumā uztice raksturo, kā veidojas patiesuma un īstuma vai melīguma kultūra. 

Tradicionālā kultūra gan  atzīst arī maskas un izlikšanos, taču, ne lai krāptos, bet lai izvairītos 

no “bīstamo sakaru” tīkliem. Patiesuma pieprasījums ir dabiska vērtība, kaut arī bieţi 

neīstenota. Atklātība un īstums ir izdzīvošanas un saskaľas nosacījums: ceļa vaicājums, ja 

atbildē seko maldinājums, var sagādāt nopietnus eksistenciālus sareţģījumus. Taču vienmēr 

pastāvējuši glābjoši meli, kas allaţ saistās ar jau minēto Kanta piemēru un refleksiju par to, ka 
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nav cilvēka, kas nebūtu melojis, kaut gan  meli nav atzīstami par universālu morāles likumu:  

ja meli un patiesums nebūtu nošķirti, būtu neiespējama sociālā kārtība un godprātīgu saistību 

paradums vispār. Ne meli, kšanās, maskas  nav pārvēršamas par universālu imperatīvu, jo tad 

iestātos haoss un neuzticība kļūtu par vispārēju izdzīvošanas normu, kas sareţģītu vai svītrotu 

produktīvu sadarbību. 

Uzticība saistāma ar lojalitāti, identificējoties ar grupu vai organizāciju, iekļaujoties 

tajā un darbojoties tās labā. To var uz laiku simulēt, izrādot ārēji, taču ar laiku atklāsies 

lojalitātes maska, kad  to neapliecinās praktiskā darbība, kas nestiprinās organizācijas vai 

kopienas attīstību.  

Attīstību neveicina ne maldinājums, ne arī liekulīga iztapšana varai un vadībai, tās  

nekritisks atbalsts, kas  ļauj ieviesties kļūdīgiem lēmumiem. Grūti liekulības fenomenu izteikt 

bez kailā karaļa stāsta Hansa Kristiāna Andersena pasakā, kas tēlaini simbolizē kailuma 

acīmredzamību, ko varai padotie izliekas neredzam: liekulība vai bailes teikt patiesību acīs 

balsta neesošu parādību, izliekoties, ka tā pastāv. Karaļa patieso kailumu nepārprotami atsedz 

vien bērna tiešais, nevainīgais skatiens. Liekulība mēdz uzturēt labas attiecības ar varu 

tagadnē, radot ilūziju -„viss kārtībā”, taču sareţģī organizācijas vai kopienas attīstību 

turpmāk. Pamatota kritika un patiesības atklāsme ne vienmēr ir patīkama, taču patiesi raksturo 

un atklāj situāciju, kas maināma.   

Nodevība uzlūkojama par galēju un zemisku rīcību, kas vistiešāk svītro uzticēšanos. 

Tā var izpausties tieši, kad noslēpumi izpausti pretiniekam vai draugs nodots to noziedzīgajās 

rokās, bet arī pārnestā nozīmē. Jebkura solījuma nepildīšana uzlūkojama par nodevību, ja to 

nesagaida tas, kam solīts.  

Politikā un ētikā simulētu uzticēšanos un nodevību raksturo kolaboracionisma 

jēdziens, ar kuru izteikta lojalitāte netaisnai varai, sadarbojoties ar to un nododot savas 

kopienas vai organizācijas vērtības, pagātni un nākotni. To, cik ļaunuma nodara kritiska 

tiešuma trūkums un kolaboracionisms, kurā norit sadarbība ar svešu varu, ir uzskatāmi 

pierādījies vēsturē, taču baiļu vai labuma vadīta, sadarbība un tās sekas pastāv. Neskaitāmas 

reizes piekrāpta, cilvēce un cilvēks tomēr tiecas uzticēt un uzticēties.  

 

Uztices  nosacījumi 

Patiesums un patiesība. Patiesums ir galvenais godīgas un uzticamas komunikācijas 

nosacījums. Daţkārt to atzīst par pirmo principu.( skat. Gordon et al.(1996). Patiesums norāda 
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uz nodomu īstumu, neviltotību, atklātību. Gan komunikatora uzvedība, gan vēstījuma teksts, 

tā valodas loģiskā nepretrunība, īstums, skaidrība, spilgtums liecina par patiesumu. To veicina 

arī uztvērēja intelekts un prāta spējas, pieredze, kritiskums, lai nojaustu vai saprastu motīvus- 

godīgus, negodīgus, viltīgus,  sofistiskus utt..    

 Kaut arī patiesums un patiesība ir vienas saknes vārdi, kuru saikne ir neapšaubāma, 

tomēr patiesības kognitīvās izpratnes nošķiramas no morālā patiesuma, kas izpauţas nodomu 

atbilstībā diskursam un darbībai. Brīvas domas apspiešana, vārda tiesību ierobeţojumi vai 

apklusināšana vājina viedokļu bagātību, kas publiskajā telpā izraisa kritisku refleksiju un 

diskusijas, kaut gan nereti apgrūtina saprašanos. Patiesums nozīmē morālu vēlmi, prasmi un 

spēju izzināt un teikt patiesību. Epistemoloģiski patiesība izprasta kā  teiktā atbilstība 

realitātei, notikumam, faktam, taču, pastāv daudzi nosacījumi, kas atvieglo vai apgrūtina 

patiesību. Patiesums un īstums norāda uz patiesības komunikatīvas paušanas spēju un 

gatavību.  

Solījums. Solījums un tā pildīšana ir viens no uzticamības tiešākajiem pierādījumiem, 

kas norāda uz kādas sadarbības sākumu. Solījuma jēga ir tā pildīšanā. Nepildīšanas nodoms 

var apdraudēt pašu solījumu institūtu kā tādu: kāda jēga solījumam, ja to neuzskata par 

pildīšanas vērtu. 

Jau minētais analītiskās filozofijas pārstāvis Dţons Ostins analizējis tādu illokūcijas 

spēku, kad izteikumi funkcionē kā solījumi, kam piemīt universālas īpašības. Hābermāss 

savukārt norāda uz Deridā atšķirīgu viedokli par solījuma universālo raksturu ( Skat On the 

pragmatics, p. 383.On the Distiction between Poetic and Communicative Uses of Language( 

1985). Ir izteikumi, kurā solījumi zaudē savu identitāti-illokūcijas spēku. Tā, piemēram, 

aktiera uz skatuves paustajā solījumā nav reāli sekojošas rīcības pazīmju. ( turpat, 383) Arī 

solījums citātā, kas tikai pieminēts, nav uztverams kā sekojošas darbības prasība. Gramatiskā 

izteiksme vēl nenosaka solījuma illokutīvo spēku. Kā raksta Ostins, jābūt konvencionālai 

procedūrai, formulām, ko atkārtot, lai izteikumam būtu solījuma spēks attiecīgā reālā 

situācijā.  Atkārtojumam un tā formulām ir savi noteikumi, lai tas būtu uzlūkojams par reālu 

solījumu, ar ko tas atšķirams no fiktīva solījuma uz skatuves. Derida gan norāda uz to, ka 

solījums satur lomu spēles elementus pat tad, kad tas jebkādos situatīvos apstākļos teikts. 

Atvainošanās un piedošana. Komunikācijas ētika atklāj tieksmi pēc saprašanās un 

atzīšanas, kas bieţi grūti nošķirama no pašcieľas, pašmiera un citām līdzsvara un psiholoģiska 

apmierinājuma izpausmēm. Līdz ar komunikatīvo skatījumu ienāk piedošanas un atvainošanās 
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jēdzieni un praktiska rīcība. Abi vārdi pastāv kopš kristīgās ētikas, taču mūsdienās tie 

zaudējuši dievišķas piedošanas raksturu un kalpo par efektīvu saskaľas un uztices tehnoloģiju.  

Liela daļa attiecību un saskarsmes balstās uz negribētu, spontānu uzvedību, kura 

nejauša un neplānota, bet skar otru un izraisa neērtību, sāpes un citus pārdzīvojumus, tāpēc 

labojama un sekas mazināmas. Atvainošanās novērš fatālu vainas apziľu, ļauj komunikatīvi 

atrisināt dilemmas, kas kļūdu vai nepilnību izraisītas. Atvainošanās attur no neuztices, ko 

bieţi izmanto ārēji kā vīģes lapu, lai piesegtu īsto nodomu kailumu. Tā  ir vērsta uz otru 

nolūkā atzīt savu vainu, lai attiecības turpinātos, novēršoties no ego labuma, un raksturo 

apľemšanos neatkārtot rīcību, kas kaitē otram. Vienlaikus tā ir kultūras un tikumības pazīme, 

kas norāda ne tikai uz formālu ārēju etiķeti, bet uz spēju apzināties sevi un savu rīcību 

kopsakarā ar citiem un viľu izjūtām, novēršot morālu nejūtību un trulumu. 

Piedošana raksturo otra vainas vai kļūdu vērtējumu,  kā arī  kāda svarīga 

savstarpējo attiecību krīzes notikuma aizmiršanu, nepakļaušanu atriebībai un atdarīšanai vai 

nepieminēšanai ar ļaunu. Ētikā pastāv ļauna neatdarīšanas ar ļaunu princips, to papildinot vai 

balstot uz nevardarbību, lai nevairotu ļaunumu un, piedodot, pārtrauktu to. Upuris piedošanā 

apľemas aizmirst notikušo, ko apliecina latviešu valodā lietotā pieklājības formula, atbildot uz 

atvainošanos ar - nekas vai nekas, būs jau labi.  Kāda vainas upuris gatavs atzīt notikušo par 

nepieminēšanas vērtu, lai saudzētu otru un sevi no ļaunuma vairošanas un nepārtrauktu 

uzticamas attiecības. Piedošana mazina attiecību sareţģījumus, taču nav absolutizējama un 

uztverama tikai kā ārējs, tehnisks attiecību kārtošanas veids, jo ne viss nogludināms 

piedošanas un atvainošanās rituālā. Piedošanas ētika ir problemātiska gadījumos, kas saistīti 

ar smagu un netaisnīgu pāridarījumu, īpaši dzīvības atľemšanu, kad grūti to atzīt par 

taisnīgāko risinājumu, kad uzticība zaudēta. Kādu politisku slepkavību vai masu upuru vaina 

netiek noklusēta un piedota, taču tas nenozīmē, ka cilvēkam jādzīvo mokošā atriebības kārē: 

var neaizmirst un nepiedot, bet  neturpināt ļaunuma ķēdi. Viegli un nejauši kaitējumi, 

piemēram, pieskaršanās, kas svešo satrauc, ir viegli labojami komunikatīvi, taču ir smagas 

attiecību dilemmas, piemēram, ilgstoša krāpšana laulāto attiecībās vai nozieguma sekas, kur 

atvainošanās un piedošana ir problemātiskas: šādos gadījumos piedošana uzskatāma par 

neiespējamu vai grūti risināmu dilemmu.  

Mantojums attiecas uz īpašumu un pieredzi, apliecinot uzticību tam, kā rīcībā 

īpašums nodots.  Abos gadījumos tie ir ieguvumi, kas pieprasa saprātīgu turpinājumu. 
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Mantojums nenozīmē tikai iegūt, bet arī attīstīt tālāk. Uz to norādījis Platons Kefala stāstā 

Sokratam  par to, kā mantota bagātība: 

“Tu jautā, ko es esmu ieguvis? Kā īpašuma vairotājs es būtu vidū starp vectēvu un 

tēvu. Mans vectēvs… mantoja gandrīz tikpat daudz, cik man ir tagad, un mantoto vairākas 

reizes pavairoja, bet manam tēvam Līsanijam iegūtais tā saruka, ka viņam palika mazāk, nekā 

man ir tagad. Es varu priecāties, ka saviem dēliem atstāju nevis mazāk, kā esmu saņēmis, bet 

pat mazliet vairāk”( Platons. (b.g.) Valsts. Rīga: Zvaigzne ABC, 29. lpp). Protams, teiktais 

pakļauts Sokrata ironiskajam apšaubījumam, taču 19. gadsimtā mantojuma ētiskumam no 

jauna pievēršas Hēgelis. Viľš norāda, ka mantojuma likteni izšķir tā vairošana un kopšana, 

darbs, kas ieguldīts, lai to uzturētu, nevis pats mantojuma fakts. Lieki atgādināt daudzos 

izsaimniekotos, nolaistos un vējā palaistos mantojumus, kura uzticēšana izrādījusies 

nepamatota. Apgalvojums attiecas arī uz informatīvo mantojumu un tradīciju, kas folklorā, 

tautas mākslā, mākslā, ētikā utt.  

 

4. Komunikācijas ētikas perspektīva. 

Īstenībā viss notiek komunikatīvi. Pat dziļāk splēptās intīmās zemapziľas vēlmes 

Lakāns un Freids pamanījās uztvert nevis tieši, bet komunikātīvi. Psihoanalītiskā ārstēšana 

balstās uz komunikāciju - sarunu, kurā noskaidrotas zemapziľas vēlmes. Lai kā individuāli 

neslēptu savu nodomu, vēlmju klātbūtni, tās rodas un nonāk citu acīm un ausīm slēptas. 

Komunikācijā patiesību grūtāk noslēpt nekā savā iztēlē un slēpšanas iedomās. 

Modernās komunikācijas tehnoloģijas ir būtiski mainījušas dabisko, pārsvarā 

ķermenisko un tiešo saskari. Par agru spriest par to izraisītām modifikācijām nākotnē un par 

sociālām vai pat antropoloģiskām sekām. Tādi domātāji kā Manuels Kastells  (Manuel 

Castells; 1942), Krēgs Kalhūns (Craig Calhoun) vai Rodţerss Silverstons (Silverstone) 

pamanījuši daţas jaunas iezīmes komunikācijas tehnoloģiju kontekstā.  

Kalhūns atzīst, ka īstenībā cilvēks paliek tas pats ar tām pašām vēlmēm – savtīgām un 

nesavtīgām, tikai veids, kā tās īstenot, mainās, pat palielinot negatīvo vēlmju īstenojumu 

interneta komunikācijas anonimitātē. Lineāro, tiešo, vienkāršo attiecību vietā ienāk tīklojumu 

priekšstati. Kastells raksta par tīkla (network) sabiedrību. Tiešu, fizisku vai epistolāru saskari 

aizstāj netiešā, pastarpinātā jeb mediētā saskare.  

Minētie atzinumi ir pieredzē vairāk vai mazāk pārbaudāmi, tie ir deskriptīvi un 

vienkārši. Sareţģītāks ir jautājaums par jauno attiecību sociālo un ētisko kvalitāti - kā tās 

vairo/ nevairo drošību, tuvina, pašapliecina, rada apmierinātību vai diskomfortu, padara 

cilvēku jutīgāku. Kā tehnoloģiskie sakari maina sociālās attiecības - vai dara tās cilvēciskākas, 
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drošākas, tīkamākas, uzticamākas? Kā jaunās komunikatīvās attiecības maina cilvēku izziľu, 

pasaules uztveri un atveidojumu? Kā tās ietekmē vēsturiskā intelektuālā mantojuma apguvi, 

kad cilvēkam lielākā dzīves laika daļa paiet sociālajos tīklos vai televīzijas  ekrāna 

divvientulībā. Vai tās ļauj labāk saprast sevi un citu, sajust citu, saprasties, solidarizēties?  

Mūsdienu tehnoloģijas komunikācijā ienākušas tik pēkšľi un tik plaši, ka ir par maz 

laika, lai tās apzinātu. Atskan pa brīdinājumam, padomam, kā sadzīvot ar tām. Norvēģu 

zinātnieka T.H. Ēriksena (Thomas Hylland Eriksen; 1962) pārdomas Mirkļa tirānijā 

meistarīgi ataino ātruma un tehnoloģiskās situācijas varu pār mūslaiku cilvēku. Tehnoloģijas 

pieļauj neierobeţotu individuālu un masu komunikāciju telpā, kuras tikko sāktais pētījums 

ļautu noskaidrot, kādas sekas ir un būs komunikācijas ātrumam un blīvumam, kā tas tagad 

maina un turpmāk pāveidos privāto telpas un laika uztvērumu, kad informācija, gluţi kā 

kādreiz brīnumu pasakā, saľemama otrpus zemeslodes tūlīt, īstenībā un ikdienā. Rodas jauni 

komunikatīvu attiecību veidi, rodas jaunu attiecību pieredze, jauni padomdevēji un 

komunikatori kopā ar bieţi vien nejaušas informācijas pieejamību vai to ilūziju e-tekstos. 

Nepieciešamība pēc padomdevējiem jeb ekspertiem savienota ar autonomijas vērtības 

atzīšanu, kaut gan mazākā mērā nekā apgaismībā vai pat 20. gadsimta 20. gados,  kad tapa M. 

Heidegera Esamība un laiks (1927) ar eksistenciālas autonomijas un autentiskuma aizstāvību. 

„Bezprecedenta individuālā autonomija savietota ar bezprecedenta atkarību no pastarpinātiem 

simboliskiem resursiem”, tā mūsdienu situāciju raksturo vairākkārt citētie britu zinātnieki 

Čouliaraki un Fērklafs
121

.  

Komunikācija iespējama, kad eksternalizē, pasaka, uzraksta, vēstī par to, kas radies vai 

radīts apziľā. Iespējas pateikt citiem, zināmiem un svešiem ļaudīm, pieaug un pieaugs kopā ar 

tehnoloģiju uzlabojumiem  Viena no izpausmēm tehnoloģiju infoatlasē – blogi- nav 

izdomājums, taču, ko morāles sfērā jaunu ienesīs vai atrisinās blogi, ir jautājums, uz kuru, 

sekojot pašreizējai pieredzei, atbildi vēl pāragri gaidīt.  

Skaidrs, ka komunikācijas iespējas pieaug. Līdz ar to bieţāk atklājas kādreiz 

noklusētais un apslēptais, pat, piemēram, attiecībā uz seksualitāti, un ne tikai pateicoties Fuko. 

Informācija pārtop par preci, arī dziļi intīmais. Pārdošanai gatavs gan cēlais, gan neķītrais. 

  Komunikācija var piepildīt daţādas vēlmes - bagātinātājas un degradētājas. To 

kvalitāte atkarīga no komunikatoru un vēsts saľēmēju intelektuālās, emocionālās bagātības, ne 

tikai tehnoloģijām, atvērtības otram un interaktivitātes spējām. Tas nozīmē, ka izšķirīga un 

nozīmīga ir visu komunikatīvā procesasa posmu kvalitāte - kādu vēsti spēj radīt 

komunikators, cik patiess ir viľa nodoms un cik lielas spējas atveidot notikumu vai objektu. 

No otras puses, vēsts, pat ja tā nav adresēta nevienam, tomēr uzlūkojama par vēsti vien tad, ja 
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to kāds saľem un līdzdarbojas tās radīšanā, pieľemot, nepieľemot, piekrītot, nepiekrītot utt. 

Vēsts likteni izšķir tas, kādu ziľu sagaida, spēj un grib saprast adresāts. Komunikācijas ētika 

apzinās un veicina komunikatora un auditorijas sadarbību, lai tā būtu pēc iespējas auglīgāka. 

Vienlaikus tā apzinās, ka tehnoloģiju attīstība radīs jaunas dilemmas, līdzīgas WikiLeaks 

globālajiem konfliktiem vai vēl grūtāk atrisināmas, kuru uzraudzībai un analīzei sociālās 

kārtības dēļ būs pieprasīta gan teorija, gan pragmatisku risinājumu pieredze.  
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4. nodaļa Mediju komunikācijas ētiskā dimensija 

1. Mediju ētikas telpa 

1.1. Ietekme, brīvība, uzraudzība 

1.2. Mediju ētikas pētījumi 

1.3 Morālās dilemmas un medijētikas loma to risinājumā.  

1.4. Kalpošana sabiedrības interesēm 

 

2. Kvalitatīva ţurnālistika un ētika – vai viens un tas pats?  

2.1. Kas ir kvalitāte? 

2.2. Mediju funkcijas un ētika 

2.3.  Riski  

2.3.1.Komercializācija 

2.3.2. Savtīgi mērķi 

2.3.3. Skandalozitāte un sensācijas. Skandālu ētika 

2.3.4. Politkorektums 

2.3.5. Autonomijas trauslums 

2.3.6. Dekontekstualizācija 

2.3.7. Negatīvisms 

2.3.8. Infoizklaide 

 

3. Medijētikas morālās dispozīcijas 

3.1. Medijētikas kodeksi un individuālā atbildība 

3.2. Kognitīvās dispozīcijas: precizitāte un patiesums 

              3.2.1. Objektīvu faktu subjektivitāte 

  3.2.2. Veidola vai tēla maģija 

3.2.3. Fakts un morāls vērtējums 

3.3. Valodas ētika 

3.4. Ţurnālista patības dispozīcija 

3.4.1. Godprātība un godīgums  

3.4.2. Atkārtošana 

3.4.3. Atbildība 

3.4.4. Cieľa 

3.4.5. Interešu konflikts 
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4. Ētika ţurnālistikas procesā. 

             4.1. Atsevišķu ţanru ētika 

4.1.1. Dienas kārtība 

4.1.2. Notikums un ziľa 

4.1.3. Intervijas ētika 

4.1.4. Fotoţurnālisma ētika 

4.2. Privātuma saudzība 

4.3. Ētiskie stili 

 

5. Jutīgie (sensiblie) temati 

5.1. Vardarbība un tās upuri 

5.2. Nāves un ciešanu atveidojums un konstrukcija 

              5.3. Morālā panika 

              5.4. Kriminālziľu ētika 

              5.5. Seksa diskurss medijos.  

5.6. Narkotiku atveidojums 

5.7. Diskriminācijas jutīgums 

5.8. Vēsturiskās atmiľas ekonomija, ētika un vēsturiskās apziľas veidošana 

5.9. Bērna pozicionējums 

5.10. Politiskā komunikācija 

6. Attiecības ar auditoriju: uzticēšanās un uzticamība.  

 

„... kad Bovuāra aizgāja tikties ar sieviešu ţurnāla redaktori, lai kļūtu par ţurnālisti, 

viľai paskaidroja, ka pirms starta ţurnālismā būtu vajadzīgas kādas idejas. „Vai jums ir kādas 

idejas?” jautāja redaktore. „Nē, man nav”. Viľai deva padomu pamācīties.”
1
 

 

1. Mediju ētikas telpa 

1.1. Ietekme, brīvība, uzraudzība 

Var ironizēt, protestēt, paust apbrīnu vai neapmierinātību, tomēr mediju ietekme ir 

neapstrīdama. Interneta portālu, televīzijas, radio vai preses atbalsis samanāmas ikdienā, 

akadēmiskās auditorijās un pie viesību galdiem. To izteiksmīgi apliecina latviešu rakstnieks 

Knuts Skujenieks: „Cilvēki skatās vienus un tos pašus televīzijas kanālus, klausās vienas un 

tās pašas raidstacijas, lasa vienas un tās pašas avīzes. Viľi runā mediju valodā, ko patērē. Ja 
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runāju ar cilvēku, varu nekļūdīgi pateikt, kādus televīzijas kanālus klausās, ko lasa. Jo tie 

cilvēki vairs nerunā savā valodā.”
2
 

  Mūsu dzīve norit gan atsevišķi, gan kopā ar mikrofonu un ekrānu pasauli, un 

notikumiem, un bieţi vien paralēlās dzīves patiešām nav viegli nošķiramas. Kameru un 

mikrofonu pārtvertā un pašu dzīvotā dzīve mijdarbojas. Jautājums ir par samērīgumu un 

mijdarbības rezultātu, lai pašu dzīvotajam atliktu laiks un lai ekrānu dzīve to virzītu augšanai. 

Tas, cik auglīga ir saskare, atkarīgs gan no ţurnālistu godprātības un profesionālisma, gan no 

samērā maz pētītā mediju reţīma - „vēsturiski specifiska vairāk vai mazāk stabila valsts, 

kultūras un ekonomikas institucionālā iekārtojuma, kā mediētā informācija ir pieejama 

publikai.”
3
 Protams, tā atkarīga arī no ikviena klausītāja vai skatītāja izglītības un programmu 

izvēles, kuras rezultātu Rodţers Silverstons dēvē par mediēto apziľas paplašinājumu 

(mediated enlargement of mentality)
4
. Jāľem vērā, ka mediju darbība caurauţ ne tikai 

individuālo dzīvi, bet arī politiskos un sociālos procesus, tiem ir ievērojama loma vērtību 

ievirzēs, vēlēšanu kampaľās, sociālos protestos. Vienlaikus jāatgādina, ka mediji jeb 

plašsaziľa (massaziľa) nav vienīgais procesa virzītājs vai notikuma radītājs, ko uzsvēris Ţils 

Delēzs: „Mediji spēlē nopietnu lomu procesos, bet viľi nav vienīgais faktors”.
5
 

Mediju reţīms ir dinamisks un mainīgs divu savstarpēji saistītu norišu dēļ: no vienas 

puses, komunikācijas tehnoloģiju nomaiľa, no otras, globalizācija. Nesen vēl par jauniem 

uzlūkoti un dēvēti, daudzi mediji šodien jau piedzīvo iziešanu no modes vai lomas 

sašaurinājumu, jo pārāk ātri tos nomaina citas tehnoloģijas. Grūti izsekot to izraisītām 

modifikācijām apziľā vai paredzēt noteiktus to attīstības virzienus. Nerunājot par drukāto 

mediju likteni, arī TV ekrānu dominantei mūsdienās ir tendence mazināties, uz skatuves nākot 

interneta virtuālajai kultūrai ar jauniem un sociāliem medijiem, to interaktivitāti, individuālas 

lietošanas un izklaides iespējām. Par problēmu atzīstama arī ţurnālistu profesionālisma 

nākotne: ienākot blogiem un komentāriem, samazinās profesionālo ţurnālistu vieta visiem 

pieejamā informācijas radīšanā un komunikācijā; palielinās iespējas ikvienam raţot un 

publiskot informāciju daudzās intertīkla vietnēs. No otras puses, pieaug globālās jeb daţkārt tā 

sauktās mediapolisas klātbūtne lokālās informācijas telpā.  

Ētiskais mediju darbībā atklājas daţādos ţurnālistikas darbības virzienos. Stjuarts G. 

Adams definē ţurnālistiku kā reportāţas un komentārus publiskajos medijos, ko raksturo īpaša 

izteiksmes forma. Savdabīgā „izteiksme” izpauţas: 1) ziľu spriedumos (judgment); 2) faktu 

un notikumu reportāţā; 3) valodā, naratīvā un tā atveidojuma tehnikā; 4) interpretācijas vai 

analīzes metodēs.
6
  Ētika attiecināma gan uz darbības procesu, gan rezultātu: uz dienas 

kārtību, vēstījuma tekstu, valodu, kurā notikumam piešķirta nozīme, uz daţādiem ţanriem - 
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interviju vai diskusijas vadīšanu, attiecībām ar kolēģiem, ar ziľu  avotiem vai auditoriju. Viss 

uzskaitītais virzīts uz to, lai vēsts pēc iespējas daudzpusīgāk, ātrāk un efektīvāk informētu jo 

iespējami plašāku auditoriju.  

No vienas puses, ir vērtīgi, ka ţurnālistu un redaktoru tikumus nevar izmērīt tik 

vienkārši kā pārdoto avīţeksemplāru skaitu, veidojot par to grafiskas līknes vai precīzi 

nosverot normu svaros. No otras, slikti, jo paliek intuitīvu pieľēmumu līmenī tas, ko varētu 

noskaidrot un pierādīt precīzā zinātniskā pētījumā. Medijētikas, kā vienkāršoti sauksim 

plašsaziľas sfēras ētiku, uzdevums ir noskaidrot, kā vajadzētu profesionāli strādāt, lai nevis 

vienkārši pielāgotos auditorijas prasībām, bet lai iekļautos lokālās un globālās sabiedrības 

pilnvērtīgā attīstībā, ľemot vērā, ka ţurnālisti piedalās sociālās un privātās dzīves veidošanā.  

Mijdarbības procesā un rezultātā top cita realitāte, par kuru precīzi izsakās viens no 

mūsdienu sabiedrības analītiķiem -franču filozofs Alans Badjū (Badiou, 1937): „Mūsu mērķis 

nav spriest par gadsimtu kā par objektīvu datu kopumu, bet drīzāk jautāt, kā tas gadījies, ka 

tas ir subjektivēts.”
7
  

Kā mediji subjektivē laiku un notikumus? Kāda loma subjektivācijas procesā ir 

profesionālajai ētikai? Ko ētika nozīmē ţurnālistiem, redaktoriem, sabiedrisko un komerciālo 

mediju vadītājiem? Vai ētika ir atslēgvārds komunikācijas profesionāļu domāšanā? Kā panākt 

to, lai būtu? Vai – kā panākt, lai godprātība, labvēlība un taisnīgums būtu domāšanas un 

izvēles atslēgvārdu virknē? 

Jebkuru, pat visnebūtiskāko gadījumu vai norisi var pārvērst vēstī, izveidojot 

profesionālu stāstu, tikai jautājums, vai vajag, kā vajag un ko tas dos ziľas saľēmējam. Nākas 

meklēt atbildi, kas vēl bez profesionālas prasmes veidot raidījumu, atveidot notikumu vai 

raidīt reportāţu ir vajadzīgs, lai auditoriju patiesi informētu par būtisko, kas notiek pasaulē, 

valstī, cilvēkvidē. 

Komunikācija, kā jau norādīts, ir izvēles jautājums, bet izvēle nepastāv bez sareţģītām 

dilemmām, bez ārējiem un iekšējiem konfliktiem, tāpēc ētikas palīdzība, jāatzīst, 

nepieciešama bieţāk, nekā domājam. Kaut gan ţurnālistu ētiku un darbību, līdzīgi 

uzľēmējdarbībai un politikai, bieţi aiz paraduma uzlūko par nesavienojamām lietām (pat 

profesionālā mediju vidē daţkārt uzjautrinās par savienojumu - ţurnālistika un ētika, atzīstot 

to par oksimoronu), tomēr to pieprasa, īpaši demokrātiskas un brīvas mediju darbības 

situācijā.   

Jāatkārto vēlreiz, ka ētika ir tur, kur ir izvēle. Arī mediju laukā. Redaktora izvēle 

publicēt/raidīt vai nepublicēt/neraidīt, ţurnālista izvēle rakstīt vai nerakstīt, ja rakstīt - ko un 

kā vēstīt, gribot vai negribot ir pakļauta vērtējumam, kura būtisku daļu veido ētiska 
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dispozīcija. Uzreiz jānorāda, ka atskaites punkts izvēlei lielos vilcienos meklējams ārpus 

mediju vides - raidītā vai publicētā ietekme uz auditoriju - bagātinoša, noplicinoša, 

banalizējoša, agresivizējoša, intelektuāla, radoša, gudra, sensacionāli sekla utt. Visbieţāk tā ir 

intuitīvi nojaušama un paredzama, mazāk – izpētāma un kvantificējama.  

Izvēle savukārt iespējama brīvības reţīmā. Ţurnālistu brīvību demokrātiskā sabiedrībā 

apliecina un uztur spēkā konvencijas un likumi. 1946. gadā Preses brīvības komisija izdevusi 

ziľojumu, kurā noraidīta valstiska iejaukšanās un uzsvērta pašregulēšanas vajadzība.
8
 Arī 

vairākkārt pieminētā Roberta M. Hatčinsa (Hutchins)  komisija lemj par labu atbildīgai vārda 

brīvībai.  Taču brīvība nav absolūta un nepieļauj jebkuru vārdu. Likums vienlaikus nosaka 

daţus ierobeţojumus, piemēram, neķītrībai, diskriminācijai, brutāliem naida musinājumiem 

vai panikas celšanai. To deklarē Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija un Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijas 10. pants
9
. Latvijas Satversmes 91. un 100. pants atzīst vārda brīvības likumību, 

paziľojot, ka „Cenzūra ir aizliegta”. Minētās un citas likuma normas aizsargā tiesības brīvi 

iegūt, paturēt un izplatīt informāciju un paust savus uzskatus. Vienlaikus ar brīvību uzsvērtas 

saistības pret citu personu. Konvencijas 10. pants nosaka ierobeţojumus, „lai aizsargātu 

veselību vai morāli, citu cilvēku reputāciju, nepieļautu konfidenciālas informācijas 

izplatīšanu, kā arī „novērstu riskus demokrātijai un ētikai”. Eiropas Cilvēktiesību konvencija 

tajā paša pantā, kurā  izsludināta vārda brīvība, norāda virzienu, kas attiecas uz likumdošanu. 

Taču vairākās valstīs, piemēram, Lielbritānijā kopš 1953. gada - Preses padomes dibināšanas - 

pastāv laikrakstu pašregulācija. Tā nodarbojas ar sūdzību izskatīšanu pret medijiem, un to 

papildina 1990. gadā dibinātā Preses sūdzību komisija (Press Complaints Commisison). 

Tādējādi pašai mediju nozarei ir sava brīvības pārraudzība, kas diemţēl vēl vāji iedibināta 

Latvijā, kaut gan pastāv divas profesionālās apvienības - Latvijas Ţurnālistu savienība ar 

1992. gadā pieľemto Ţurnālistu ētikas kodeksu un 2011. gadā dibinātā Latvijas Ţurnālistu 

asociācija ar savu Ētikas kodeksu un komisiju.  

Jāpiebilst, ka likumu vienmēr nevar uzskatīt par noteicošo rīcības izvēlē. Ne vienmēr 

pārlieku uzcītīga  sekošana likuma kodeksu punktiem atzīstama par ētisku. Daţkārt burtiska 

un dogmatiska normas ievērošana var nonākt pretrunā ar ētiku - godprātību, taisnīgumu, jo 

likums piedāvā tik aptuvenas standartrobeţas, ka bez patstāvīga to sašaurinājuma vai 

paplašinājuma atbilstoši gadījumam ētiskā izvēle grūti domājama. No vienas puses, 

nepieciešama vārda brīvības aizsardzība demokrātisko principu vārdā, no otras, pieprasāma 

sodāmība, ja bezatbildīgi un nelietīgi vai noziedzīgi izlietota brīvība kaitē un nodara ļaunumu 

citiem, kuriem tiesības uz brīvību.  
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Aizstāvot lielāku vārda brīvību, Latvijā tika atcelts Krimināllikuma 271. pants, kurā 

draudēja sods ar brīvības atľemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu vai 

naudas sodu līdz 60 minimālām mēnešalgām par neslavas celšanu vai goda aizskaršanu valsts 

varas pārstāvjiem vai amatpersonām, gan tikai sakarā ar šīm personām uzlikto pienākumu. 

Pateicoties laikraksta Diena redaktores Sarmītes Ēlertes un ţurnālistu uzstājībai Saeima atcēla 

minēto kriminālsodāmības pantu.  

Vienlaikus, sekojot cilvēktiesību normām, Eiropas demokrātijas un liberālisma 

tradīcijai, kas izteikta, piemēram, Dţona Stjuarta Milla darbā Par brīvību un citos brīvības 

diskursos, saglabāti citu personu brīvības nosacījumi, LR Krimināllikuma 156.-158. pantā 

norādot uz sankcijām par tīšu goda aizskaršanu vai cieľas pazemošanu, neslavas celšanu, 

apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu. Civiltiesiskā atbildība ierobeţo brīvību attiecībā uz 

nepierādītu ziľu publicējumu, kas aizskar personas godu un cieľu.  

Vārda brīvības aizstāvji un teorētiķi allaţ blakus tās vērtībai norāda uz uzraudzības un 

kontroles leģitimitāti gadījumos, kad brīvība var kaitēt un ierobeţot citu brīvību. Kaislīgi 

atzīstot individuālo brīvību un aizstāvot to pret valstiskas organizācijas ierobeţojumiem, 

Dţons Stjuarts Mills darbā Par brīvību tomēr norāda, ka atsevišķos gadījumos pieļaujama gan 

valsts, gan publiska viedokļa iejaukšanās. Šādai brīvības ierobeţošanai vairāk būtu preventīvs, 

nevis soda sankciju raksturs. Grūtāk atrisināms jautājums ir par to, „ciktāl brīvību drīkst 

leģitīmi ierobeţot ?”
10

 Mills pieļauj valstisku uzraudzību, lai pasargātu no noziegumiem un 

nelaimes gadījumiem
11

, neiejaukšanās robeţu velkot tur, kur sākas tikai uz sevi attiecināmi 

pārkāpumi, ja tie neskar citus, gan ne bez šaubām par atsevišķiem gadījumiem, kuri attiecas 

tikai uz sevi pašu.  

Uz mediju darbību attiecināms kontroles pamatojums sakarā ar ietekmi uz publiku: 

„Kad kāda persona aicina otru veikt to vai citu darbību, stingri ľemot, tā nav uz sevi pašu 

attiecināma rīcība. Dot padomus un kādu mudināt ir sociāla rīcība, tādēļ tai, līdzīgi pārējām 

citus skarošām rīcībām, ir jābūt pakļautai sociālai kontrolei.”
12

 Īpaši nosodāma, saskaľā ar 

Millu, ir personiska labuma gūšana, kad „padomdevējs no sava padoma gūst personīgu 

labumu, musināšanu uz sabiedrības un valsts nosodītu ļaunprātību padara par savu iztikas vai 

naudas pelnīšanas avotu”
13

. Daudzi gadījumi pieskaitāmi „pie tiem, kas atrodas tieši uz abu 

principu robeţas”
14

. Jāpiebilst, ka daţkārt tikai neliela nianse izšķir robeţlīniju starp 

ierobeţojuma pieļāvumu un vārda brīvību.  

Kad ar likumu aizliegta valstiska cenzūra, brīvības atbildība uzticēta ţurnālistu 

pašorganizācijai. Tā iespējama divējādi - organizacionāli un individuāli. Ētikā svarīgi abi 

uzraudzības un kontroles veidi - ārējais un iekšējais -pašorganizējošais. Pirmais iespējams ar 
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likumu un profesionālo biedrību, asociāciju un to veidoto ētikas kodeksu vai citu 

institucionālu priekšrakstu starpniecību, otrais- ar ikviena paša intelektuālo/racionālo un 

emocionālo spēju un morālo dispozīciju stapniecību - pašvērtējumu, pašrefleksiju, 

pašuzraudzību un paškontroli. Lai pašuzraudzībai būtu lielāks stimuls, nepieciešama ētisko 

jautājumu komunikācija, kura iespējama divējādi: pirmkārt, apsprieţot ţurnālistu un mediju 

morālo rīcību kāda problemātiska gadījuma kopsakarā, un, otrkārt, pētniecībā, kura diemţēl 

nereti notiek par labu savām, ne publikas vai ţurnālistu profesionālajām vēlmēm un 

vajadzībām, kā arī maz ietekmē ētikas praksi.  

 

1.2. Mediju ētikas pētījumi 

       Pētījumu netrūkst ne par medijiem, ne par to ētiku, taču nemaz tik pašsaprotama 

atzinība  tiem nepastāv. Deivids Randalls (David Randall), bijušais Londonas Observer 

ţurnālists, grāmatā Universāls ţurnālists (1996), piemēram, izsakās: „Par ţurnālistu ētiku ir 

rakstīts un teikts daudz vairāk bezjēdzību (nonsense) nekā par citām ţurnālisma 

problēmām.”
15

 

Filozofijas, komunikācijas teorijas un mūsdienu kultūras vērtējumos, atsaucoties uz 

Niklasu Lūmanu (Niklas Luhmann)
16

, gandrīz par pašsaprotamu lietots mediētās kultūras 

jēdziens. Taču vienlaikus mediētās komunikācijas pētniecības vērtējumos atzīts, ka „daţādās 

pieejas mediju filozofiskā analīzē ir heterogēnas un tām trūkst spēcīgas/stipras (solid) 

teorētiskās bāzes, kā arī disciplināras organizācijas.”
17

 Runā par mediju kultūras sabiedrību, 

publisko telpu, piemēro un pārraksta klasiskos filozofijas jēdzienus atbilstoši mediētai kultūrai 

un mediju filozofijai. Uzsvars daţkārt likts uz tehnoloģiju pētniecību, cilvēku atzīstot par 

tehnisko inovāciju un sistēmu, daţkārt uz organizāciju un mediju uzvedību, nevis uz mediētu 

kultūru kopumā
18

. 

Pārsvarā ţurnālistu ētikas mācību literatūru veido piemēri no mācību un pētnieciskās 

apkaimes, galvenokārt ASV, Lielbritānijas un citu valstu TV, radio, preses vēstures un 

īslaicīgās tagadnes, kas nav līdz galam saprotami un nerada interesi citu valstu auditorijai. 

Daţkārt piedāvāts perspektīvu paplašinājums, akcentu liekot uz pelēko jeb krēslas zonu, kas 

tuvāka realitātei
19

. Tā kā ţurnālistikas praktiķi ir vairāku ētikas grāmatu autori, dominē 

publicistika un atsevišķu gadījumu naratīvs, tāpēc, lai gūtu vienprātību situāciju pieredzes 

vērtējumos, daţkārt piedāvāta principu ētika, paļaujoties uz morāles filozofijas bagātīgo 

pieredzi. Nenākas viegli saskaľot morālo jābūtību ar pretrunīgi vērtējamiem gadījumiem, jo 

ētikas principi parasti nav izteikti skaidru normatīvu veidā.  
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Šajā nodaļā, tāpat kā grāmatā, uzmanība pievērsta komunikatīvajam aspektam - 

ţurnālista saiknei ar avotu, profesionālajām attiecībām darba organizācijā, taču par svarīgāko 

vērtējuma kritēriju izvēlēta medija/ţurnālista profesionālās darbības ietekme uz citiem - gan 

avotiem un intervējamiem, gan auditoriju, gan kolēģiem un profesiju kopumā.   

Ētiskais aspekts ļauj izvērtēt informatīva produkta raksturu un kvalitāti trijās 

dimensijās. Pirmkārt, ţurnālista profesionalitātes un ētiskuma kopsakarā - mērķu, līdzekļu, 

motīvu aspektā, otrkārt, mediju, organizācijas sakarā un, treškārt, kopsakarā ar auditoriju, tās 

pamatotu vai nepamatotu uzticēšanos.  Mediju ētika tādējādi skar individuālā ţurnālista ētiku, 

mediju organizāciju un visbeidzot - sabiedrības jeb auditorijas līdziesaisti mediju reţīmā un 

procesā, kā tas uzsvērts ţurnālista un mediju pētnieka Dţefrija Šeiera (varbūt Šoijers?) 

(Jeffrey Scheuer) darbā Lielā kopaina
20

. Tikumi un morāles lietas ir mainīgas un maināmas. 

Tas nozīmē, ka ētika veidojama un pētāma niansēti kā kvalitatīvas ţurnālistikas nosacījums, 

kā tās daļa, nevis kā šaura labi/slikti binārās opozīcijas prakse.  

Ko dod mediju ētika: 

1) stimulē morālo domāšanu teorētiski un praktiski; 

2) piedalās kvalitatīvas ţurnālistikas veidošanā; 

3) veicina  dziļākas analītiskas iemaľas, kuru trūkumu hroniski izjūt latviešu 

ţurnālistika; 

4) vairo pamatotu uzticēšanos atsevišķam medijam un  ţurnālistikai kopumā; 

5) palīdz morāles dilemmu risinājumā.  

 

 

1. 3. Morālās dilemmas un medijētikas loma to risinājumā 

 Mediju ētikas dilemmas nav jāizdomā. Katru dienu, atverot laikrakstu, skatoties TV, 

klausoties radioziľas vai ieejot kādā no portāliem, rodas jautājumi ne tikai saistībā ar vēstīto 

informāciju, bet arī attiecībā uz vēsts veidotājiem (komunikatoriem), vēstījuma mērķiem un 

līdzekļiem - godprātību un patiesumu, kas vedina ticēt un uzticēties vai neuzticēties 

starpniekam - ţurnālistam, profesijai kopumā, mediju organizācijai, medijam, blogotājam, 

kura sociālā klātbūtne
21

 ir pašsaprotama un acīmredzama. Ir jādomā par vēstītā kvalitāti, par 

vērtībām un pārvērtībām, kas pavada ziľu atbalsi auditorijā un patībā, kā arī par publikas 

līdzatbildību mediju produkta pieprasījumā, uztverē un atbalsojumā.  

Ţurnālists nopietnā dienas avīzē raksta par ugunsgrēku, kas pāris stundās nopostījis 

sešu bērnu ģimenes mājokli, taču plašā avīţrakstā nav ne līdzcietības, ne dramatisma 
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noskaņas, tikai informācija ar sensācijas pieskaņu. Ugunsgrēka cēloņi, cietušo izjūtas un 

turpmākie likteņi paliek nenoskaidroti.  

Gadiem ilgi  laikraksta ţurnālisti glābj savu  finansiālo atbalstītāju, kuram 

prokuratūra pieprasa sodu un tiesa cenšas notiesāt par naudas atmazgāšanu un citiem 

koruptīviem noziegumiem. Laikraksts aizstāv savējo par spīti faktiem, vainojot represīvās 

iestādes un kaitējot to darbam. Publiskā telpa dalās atbalstītājos, kas vienlaikus ir 

pieradinātie avīzes lasītāji, un nosodītājos. Noziedzības atklāšana varas aprindās minētā 

izdevuma tuvredzīga un savtīga pozicionējuma dēļ nemazinās.  

  Ţurnāliste uzstājas pavedinātājas lomā, lai ar provokatīva mediju notikuma 

starpniecību atmaskotu augstu amatpersonu no konservatīvas partijas, kura aizstāv ģimenes 

vērtības, bet pati mērķa labā  izmanto šaubīgu  un morāli riskantu līdzekli - seksuālās iekāres 

eksperimentu.   

Lai iegūtu reklāmas pasūtījumus, medijs gatavs jebkuras reklāmas pieņemšanai un 

auditorijas piesaistei jebkādiem līdzekļiem:  izdzīvošana ir primāra. 

Pasaule atklājas ne tik daudz pa mūsu pašu logu un paša acīm, bet pa globālā vai 

lokālās ekrāna un informācijas tīkla logu.  

 Šie ir tikai daţi gadījumi, kas apliecina nepieciešamību apspriest ţurnālistu izvēli par 

labu godprātīgai un patiesai komunikācijai ar auditoriju. Rodţers Silverstons uzskata, ka 

mediji spēj atrisināt dilemmas, sasaistot jau zināmo ar nepazīstamo un svešo notikumos un 

vērtību laukā: „Reportāţās par pasaules notikumiem, ziľu veidošanā, pagātnes izdomātā 

atveidojumā, kritiskā publisko personu privātās dzīves izjautāšanā, ikdienas dzīves parastuma 

pētījumos ir iesaistītas sarunas (negotiation) starp pazīstamo un svešo; tādā veidā mediji 

mēģina, lai arī vienmēr nepilnīgi, atrisināt nozīmīgas mūsdienu dzīves divnozīmīgās un 

ambivalentās lietas.”
22

 Atlasi tālāk veic redaktors, kurš izvēlas ziľas, ko piedāvāt skatītājam, 

klausītājam, lasītājam.
23

 

Mediju ētika norāda vērtējuma krustpunktus, konfliktus un risinājuma virzienu, 

vienlaikus iesakot, kā vajadzētu un kā varētu pilnveidot kvalitatīvu ţurnālistiku publiskā telpā. 

Par to, ko nozīmē kvalitatīvs, būs runa turpmāk, noskaidrojot mediju funkcijas. 

 

1.4. Ko nozīmē kalpošana sabiedrības interesēm? 

Jebkurā ētikas kodeksā vai ţurnālistu ētikas grāmatā atkārtoti uzsvērts normatīvs 

mērķis – kalpot sabiedrības interesēm
24

. Ko nozīmē kalpot sabiedrības interesēm? 
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Pašsaprotamais lozungs nav viegli īstenojams vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt, sabiedrība nav 

vienota un vienveidīga, jo tajā pastāv daţādas grupas un subkultūras, kuru pretrunīgās, bieţi 

nesavienojamās intereses liek komunikatoram domāt par to, kam un kurai interesei kalpot - 

izklaidei, tiem, kurus interesē politika un intelektuālas lietas, vai tiem, kuri izkaidi praktizē 

viľpus medijiem, bet medijos meklē viedokļu daţādību un iespēju izteikt sevi portālos. 

Otrkārt, ko nozīmē kalpot? Vai kalps drīkst nepakļauties un nepielāgoties publikas interesēm, 

ja viľš ir tikai kalps? Kalpošana izsaka pakļaušanos un pavēles izpildīšanu. Neaizmirsīsim, ka 

kalpot un kalps ir vienas saknes vārdi. Vai kalps drīkst un spēj, vai iedrošinās patstāvīgi 

veidot publikas intereses? Ja drīkst, tad – kādā veidā un kādā virzienā? Metjū Kierans 

(Matthew Kieran) piebilst, ka kalpošanai jānotiek tikumiskā veidā
25

, lai ţurnālisti nezaudētu 

publikas uzticību, taču uzticība nav tikai kunga un kalpa attiecību mērs. Nedaudz cits ētiskas 

ţurnālistikas aspekts ir publikas tiesības zināt, kas arī ir divdomīgs kritērijs sakarā ar jau 

minēto publikas vēlmju daudzveidību, kas tāla no pilnības. Endrjū Belsejs (Andrew Belsey) 

pamatoti jautā par publikas interešu robeţu
26

, jo daţkārt intereses var būt neētiskas vai 

neauglīgas
27

. Kā tādā gadījumā ar kalpošanu? Drīzāk par kvalitatīvas ţurnālistikas kritēriju 

būtu izvirzāms auglīgas komunikācijas mērķis, kas veicinātu abpusēju attīstību un bagātinātu 

kognitīvi, estētiski, ētiski. Treškārt, jautājums par izvēli ir situatīvs - kā interesēm dot 

priekšroku dzīves situācijā - profesionālām, pilsoniskām vai cilvēciskām? 

Atsaukšanās uz publikas interesēm daţkārt ir cēla, bet abstrakta. Pirmkārt, publiskās 

intereses ir daudzveidīgas, mainīgas un nenoteiktas, jo mūsdienu sabiedrību nevar uzskatīt par 

šķiru vai kārtu pozīcijās skaidri sakārtotu veselumu. Otrkārt, ne vienmēr publikas intereses ir 

saistītas ar intelektuālu un emocionālu bagātināšanos. Pat ja intereses ir līdzīgas, piemēram, 

izklaide medijos, izklaides satura piepasījums var būt daţāds. Krustvārdu mīklu 

pseidointelektuālisms atšķiras no privātās dzīves intīmu sīkumu ziľkāres. Taču abi tie būtiski 

nodalāmi no pilsoniskas intereses par sabiedrības pārvaldes lietām, lai līdzdarbotos, gūstot 

adekvātu skaidrību par interešu pretrunām, sadursmēm vai vienprātību. Kādai sabiedrības 

daļai pieprasījums pēc privāto dzīves notikumu stāstiem ir vienīgā interese, pie kuras var 

pierast līdzīgi narkotikai, jo „patiesās dzīves” stāsti neprasa īpašu piepūli vai domāšanu. Arī 

stāsti var būt daţādi atkarībā no tā, kā tie skar patību - izraisa ziľkāri, īslaicīgu baudu, mirkli 

padara bagātāku ar citu pieredzi, aizrauj, atgādina par vēlmju brīvību un daţādību vai aicina 

tās ierobeţot. Publikas intereses ir pētāmas, niansēti nošķiramas un izvērtējamas, nevis 

uzdodamas par pašsaprotamu un vienkāršotu vienādību un izvirzāmas par cēlu, bet abstraktu  

atskaites punktu.  



 

 187 

Vai mērķis attaisno līdzekļus? Mērķi un līdzekļi ir klasiska ētikas problēma, kas 

risināta gan teorētiski, gan praktiski. Jau Platona filozofijā vai Lafontena fabulās pārdomas 

par vilka varu pār vājāko – jēru - ievirza mērķu un līdzekļu taisnīguma pārdomās. Pastāv 

jautājums, vai ar netaisnīgiem un negodīgiem līdzekļiem sasniegtais mērķis nav amorāls - vai 

vilka pārmetums jēram par tīrā ūdens saduļķojumu, pie strauta nevainīgi dzerot, ir 

attaisnojums tā apēšanai. Vai līdzekļi ietekmē mērķi? Vai morāli mērķi pieļauj nepiedienīgus 

līdzekļus? Jautājumi attiecas uz komunikācijas ētiskumu vispār, bet ne mazāk uz ţurnālistu un 

mediju praksi.  

Ētikā ir pieľemts apsvērt vismaz trīs iespējas attiecībā uz mērķu un līdzekļu atbilstību 

un saskaľojumu: 1) atzīt jebkurus līdzekļus, ja sasniedzams godprātīgs un uzticams mērķis; 2) 

uzskatīt par šaubīgu katru mērķi, kas sasniedzams negodīgiem līdzekļiem; 3) atsevišķos 

gadījumos pieļaut līdzekļus, kuri nav morāli, bet kuri ir vienīgie reālie līdzekļi morāla mērķa 

sasniegšanai. Pati formula „Mērķis attaisno līdzekļus” pieder jezuītu ordeľa dibinātājam 

Ignātijam Lojolam (Ignatius Loyola). Kristus ticība atzīta par tik nešaubīgu mērķi, ka tās 

aizstāvībai pieļaujami un attaisnojami jebkādi līdzekļi - krusta kari, neticīgo ķeceru sodīšana, 

pretinieka uzskatu atmaskojums, izraujot domu no konteksta utt. Mērķa fundamentālisms - 

ticība Kristum -  jezuītismā nav pārskatāms. Ne velti Renē Dekarts pievērsis uzmanību šaubu 

vērtībai attiecībā uz kāda sprieduma (premisas) nekļūdīgumu un pakļāvis kritiskai domāšanai 

par pašsaprotamiem un pareiziem pieľemtus un atzītus apgalvojumus.  

Ētikā tiek apspriesta mērķu un līdzekļu apvērsuma jeb inversijas problēma: lietojot 

negodīgus līdzekļus, pie tiem var pierast un nesaskatīt nekā nepieľemama to lietojumā; 

daţkārt līdzeklis pārtop par mērķi, kā, piemēram, ķeceru sodīšana inkvizīcijā vai cilvēku 

nogalināšana karā. Lietojuma bieţuma un pieraduma dēļ līdzeklis var pārvērsties par 

paradumu - azartiskas baudas mērķi. Tāpēc ētika izturas piesardzīgi pret morāli apšaubāmu 

līdzekļu pieļāvi pat sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanā. Kreisie Eiropas intelektuāļi 

mūsdienās diez vai iedrošināsies attaisnot sociālismu, zinot, ka tā sasniegšanai šķiru cīľas 

uzkurinātajās kaislībās par progresīvu atzīta mērķa vārdā iznīcināti miljoniem cilvēku. Nav 

nešaubīgi atbalstāmi uzlidojumi Irākai, Lībijai demokrātisku vērtību aizstāvības nolūkā, ja tie 

prasa daudz civiliedzīvotāju, arī bērnu dzīvības.  

Mediju darbībā mērķu un līdzekļu jautājums izšķirams gan attiecībā uz minētajām un 

citām sareţģītām politiskām lietām, gan ikdienas profesionālajā praksē. Tā, piemēram, 

privātas fotogrāfijas vai informācijas iegūšana par katru cenu pieļaujama tikai tad, ja tā ir 
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patiesi un nopietni nepieciešama sabiedrībai. Tad līdzekļi daţkārt raksturojami kā ţurnālista 

uzupurēšanās sabiedrībai nozīmīgas informācijas vārdā, kad nākas melot, uzdoties par citu 

personu vai pārkāpt likumu un morāles normas, lai iegūtu fotogrāfiju vai citu informāciju un 

atklātu patiesību.  

         Ţurnāliste grib uzzināt patiesību par maksas pakalpojumiem kursa, bakalaura un 

citu       akadēmisku darbu rakstīšanā. Vai ir godīgi uzdoties par pakalpojumu firmas klienti 

un izzināt situāciju pētnieciskos nolūkos? 

             Nav iespējams atklāt kādu krāpniecisku un tātad rūpīgi slēptu un maskētu 

darbību tikai ar nevainojami tikumiskiem līdzekļiem. Nešaubīgi morāls ir mērķis - jebkāds 

krāpšanas, nelikumību un nelietīgu melu atmaskojums, taču ētika aizstāv arī apdomību un 

tiesiskumu līdzekļu izvēlē: tikai tad, kad izsmeltas visas legālās un morāli pieļaujamās 

iespējas, pozitīva/morāla mērķa vārdā profesionāli attaisnojams kāda likuma, lieguma vai 

morāls pārkāpums. 

           Televīzijas ţurnāliste grib pavēstīt sabiedrībai tās mātes pārdzīvojumus, kuras 

mazgadīgo meitu izvarojis „draugs”, viņai promesot. Māte ar meitu atrodas slimnīcā, kurā 

svešo, arī ţurnālistu, apmeklējums ir liegts. Vai pieļaujams lieguma pārkāpums un patvaļīga 

ierašanās pie cietušā mazgadīgā bērna  mātes slimnīcā?  

              Dogmatiska sekošana nevainojami pareizai norādei par morāli nepieľemamu 

līdzekļu lietojumu ne vienmēr ir auglīgākā izvēle, tāpēc šajā un citos līdzīgos gadījumos 

vispārinājumi neder - katra situācija jāizvērtē atsevišķi. Daţkārt sevi attaisno normas 

ignorance, taču nebūtu pareizi to padarīt par ieteicamu visos līdzīgos gadījumos. Katram ir 

kāda atšķirīga nianse, kas ľemama vērā, izšķiroties par profesionālās rīcības mērķiem un 

līdzekļiem. Sabiedrībai nozīmīga informācija ne vienmēr iegūstama baltiem cimdiem, tikai 

jautājums, vai informācija patiešām sabiedrībai nepieciešama un vai tās vārdā vērts pakļaut 

profesiju, mediju, sevi šaubīgiem eksperimentiem.  

               Izsmiekls, smiekli ekrānā, piemēram, ne vienmēr atzīstami par viedokļa 

atspēkojuma un savas domas pamatojuma līdzekli. Uz to norādījis Platona Sokrats dialogā 

Gorgijs: ”Kā tā, Pol? Tu smejies? Vai tas atkal ir jauns atspēkošanas veids - smieties, kad ko 

saka, nevis nosaukt pretargumentus?”
28

 Līdzīgi arī mērķu un līdzekļu saskaľojumam par labu 

nāk situācijas analīze un argumentācija. 

  

Eksperiments. Vai savā notikuma konstruktora apziľā ţurnālists/-e neiet par tālu, 

iejuzdamās pavedinātājas loma, lai provocētu flirtam un seksam augstu amatpersonu no 

partijas, kura sevi uzdod par ģimenes vērtību aizstāvi? Vai mērķis - atmaskot privātās dzīves 
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neatbilstību partijas programmai nav par mazu, lai tik divdomīgu lomu izvēlētos mērķim un 

pēc tam publicētu provokatīvās intimitātes detaļas  kā atmaskojošā mērķa pierādījumu? 

Protams, seksuālo attiecību brīvība un atklātība nepārsteidz, brīvā sabiedrībā šāda 

eksperimenta iespēja neizsauc izbrīnu, taču tādā gadījumā nebūtu taisnīgi tikai no politiķiem 

un augstām amatpersonām prasīt pilnīgu seksuālu atturību, ja tā sen kļuvusi par pagātnes 

normu. Vienlaikus ar atmaskojamo ministru auditorijai var rasties jautājums par ţurnālistu 

morāli, par motīviem, kuri pieļauj pavedināšanu un liek to uzlūkot par cēlu, sevi upurējošu 

līdzekli tikai patiesības, kailas patiesības dēļ. Popularitāte, kas iegūta bez cieľas un 

uzticamības, var izrādīties  neīsta, skandaloza un īslaicīga. Ar kliedzošu eksperimentu, kurā 

izmantoti acīmredzami apšaubāmi līdzekļi, ir pagrūti nodrošināt uzticamību. Ţurnālista vārds 

piemirstas līdz ar viendienīgā skandalozā viļnojuma pieklusumu. Skaidrs, ka ne visi līdzekļi  

der un liekami lietā vai attaisnojami patiesības noskaidrošanai.  

Eksperiments liek domāt arī par ţurnālistes motīviem. Vai tā ir tikai pašuzupurēšanās 

mazāk liekulīgas politikas vārdā? Kādiem līdzekļiem piepildīts ne pārāk skaidrais un 

pārliecinošais mērķis? Vienlaikus ar atmaskoto vīrieti/ministru rodas jautājums par ţurnālistu 

morāli, īstumu, motīviem, tīriem un netīriem līdzekļiem, kas neizklausās pēc cēla, sevi 

upurējoša gadījuma tikai patiesības, kailas patiesības dēļ. Tas ir ţurnālistu radīts eksperiments, 

kurā ģimenisko vērtību saglabāšanai  izmantota pretēja, ģimeni graujoša rīcība.  Eksperiments 

izraisa šaubas par līdzekļu tikumību un notikuma konstrukcijas profesionālu godīgumu.  

Kas vadījis ţurnālisti - vai tikai liekulības atmaskošana? Uzmanības pievēršana sev, lai 

nepaliktu nemanāma un anonīma, viena no daudzām, kuras vārds ar ziľas vēsti un balsi ne ar 

ko savu, savdabīgu neizceļas? Lai no mazas valsts ministra notikums pārceļotu uz pasaules 

medijiem? Vai tas nav redakcijas komercmērķis, kurai izmantota ţurnāliste? Vai pakļaušanās 

redakcijas nolūkiem šoreiz vērtējama pozitīvi? Mērķu un līdzekļu attiecībās kopš Ingatija 

Lojolas vai Nikollo Makjavelli saskatīts ne mazums morāla rakstura problēmu, kurās atklājas 

nesaskaľotība. 

Jautājums par mērķu un līdzekļu saskaľošanu nav pseidoproblēma. Tā risināma, 

ievērojot principus, taču neignorējot situāciju. Mēģinājumu iegūt universālu imperatīvu 

vairumā gadījumu izrādījušies veltīgi, jo vienmēr atrodams kāds izľēmums. Pat Kanta 

kategoriskais imperatīvs, kas atgādina savas rīcības salīdzināšanu ar noderību visiem, 

neizslēdz pretrunas un šaubas, piemēram, attiecībā uz nemelošanu kā mērķi, kas neder 

gadījumos, kad no netaisnīga varmākas sargājams tā upuris. Vienīgi morāls mērķis atttaisno 

līdzekļus, taču tie nedrīkst būt amorāli, lai neaptumšotu mērķu skaidrību 
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Vesels motīvu, mērķu, līdzekļu, attiecību mezgls prasa atšķetinājumu un dziļāku 

analīzi, lai attaisnotu vai apšaubītu risinājuma efektu. Cēls mērķis - atmaskot politiķu 

liekulību, izrādās nesasniegts, ja to aizēno neētiski līdzekļi - pavedināšanas māksla ir citu 

profesiju, nevis profesionālās ţurnālistikas nodarbe.    

Mērķu un līdzekļu attiecībās var vērot to nesaskaľotību:  

1) līdzekļi var izrādīties skandalozāki par mērķiem; 

2) pārāk cēlu un abstraktu mērķu izvirzīšana var padarīt tos nesasniedzamus; 

3) liels līdzekļu patēriľš maza mērķa sasniegšanai var izrādīties bezjēdzīgs – kā ar 

lielgabalu šaut zvirbuļus; 

4) negodīgi un amorāli līdzekļi var iedragāt profesijas  autoritāti. 

Dţordţo Agambēns pievērš uzmanību līdzekļiem, kad mērķu nav un pastāv 

bezmērķība. Viena no viľa grāmatām nosaukta Līdzekļi bez mērķiem (Means without ends). 

Drosmīgi eksperimenti ir attaisnojami un apsveicami, taču tikai tad, ja tie izsvērti, pārdomāti 

un ja tos nevada maskētas popularitātes savtīgie mērķi.  

Kopsavilkumā var norādīt vairākas mediju pozitīvas/ētiskas funkcijas:  

1) informēšana, godprātīga ziľas meklēšana un vēstīšana; 

2) viedokļu daudzveidības atklājums, lai atvieglotu notikumu dziļāku novērtējumu; 

3) sociālās nozīmes piešķiršana nolūkā bagātināt publisko telpu; 

4) savas un citu patības bagātināšana; 

5) sabiedrībai, sniedzot padziļinātu informāciju un veidojot intelektuālas iemaľas, tiek 

palīdzēts rīkoties neatkarīgi, kritiski, racionāli; 

6) ļaunuma atklāšana  un izpratnes radīšana par tā mazināšanu;  

7) pamudinājums kādai prosociālai darbībai; 

8) izklaide un brīvā laika aizpilde ar pārsteidzošo, interesanto utt.  

 

 

2. Kvalitatīva ţurnālistika un ētika – vai viens un tas pats? 

2.1. Kas ir kvalitāte? 

Kvalitatīva ţurnālistika ir prasme un, iespējams, māksla radīt patiesu, sabiedriski 

nozīmīgu un derīgu informāciju. Ne tikai informēšana un izklaide, ne tikai komercintereses, 

bet arī vēstītais kā intelektuālu pārdomu viela raksturo publiskās telpas bagātību. Nekas it kā 

nedrīkstētu traucēt šo nepārprotami galveno profesionālās nodarbes mērķi - sniegt kvalitatīvu, 

intelektuāli un emocionāli pilnvērtīgu informāciju. Tā kā mediji mūsdienās uzlūkojami par 

nozīmīgākajiem ietekmes kanāliem, laikā, kad grāmatu lasīšana ir daţu nodarbe, bet TV 
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skatīšanās, radio vēstis vai portālu informācija ikdienišķa un vispārēja, jāľem vērā, ka 

uzdevums ir ne tikai informēt par cilvēku un grupu pieredzes daudzveidību, bet palīdzēt 

saprast, izprast, izteikt citos – svaigos vārdsavienojumos un diskursos, metaforās vai tēlos 

notiekošo un rast būtisku un svaigu aspektu izskaidrojumā. Kāds e-portāla komentāru autors 

to izteicis aicinājumā atklāt notikumu dziļāk salīdzinājumā ar viľa vectēvu, kurš arī vienmēr 

ik vakaru pavēstot mazdēlam savu ikdienišķo viedokli. No ţurnālista viľš gaida atšķirīgu - 

citādi pateiktu, savādāk, dziļāk domātu un vērtētu, plašākās kopsakarībās tvertu stāstu un 

vērtējumu, kas papildina ikdienišķo pieredzi ar jaunām nozīmēm salīdzinājumā ar 

vispārpieľemto un parasto. Tas ir liels un diskutējams uzdevums, kas nav paveicams tikai ar 

ţurnālista spēkiem vien, bet kopā ar ekspertiem, intelektuāļiem, zinātniekiem un kultūras 

veidotājiem vispār.  

Mēdijētika ir kvalitatīva ţurnālisma teorija ar tiešāk vai netiešāk iekļautu aicinājumu 

domāt par dziļāku kopsakaru notikumu skaidrojumā, par intelektuālismu, pilsoniskumu, 

cilvēcību un citām prātu un jūtas bagātinošām lietām kopā ar vēlmi sevi pilnveidot.  Daţi 

ţurnālisti minētās prasības uzlūko par pārspīlētām, jo tāds pats un tās pašas sabiedrības 

cilvēks ţurnālists un mediju ļaudis kopumā vien ir. Un tomēr profesionāla pozīcija 

informācijas iegūšanā un vēstīšanā, tās radīšanā un starpniecībā atšķiras (vai vismaz tai būtu 

jāatšķiras) ar plašāka un dziļāka kopsakara redzējumu. Labus informācijas fragmentus 

veidojot, kopsakars un veselums pats no sevis neatklājas. Laiku pa laikam medijiem kopā ar 

domājošo un atbildīgo sabiedrības daļu  jāuzľemas grūts kopsaistes uzdevums un notikuma 

attīstības paredzējumi, jāatklāj veikli slēpti meli, seklums un nav jāpieļauj, ka minētais neskar 

viľus pašus.  Augstās prasības saistāmas ar tikumisku un pilsonisku pozīciju. Kvalitatīvas 

ţurnālistikas nosacījums ir godīgs un atbildīgs profesionālisms. Lai to paskaidrotu plašāk, 

jāpakavējas pie mediju funkcijām mūsdienu sabiedrībā.  

Nepastāvot ārējiem imperatīviem, par kādiem, piemēram, vēsturiski uzlūkoti Mozus 

baušļi vai citas morāles autoritātes, medijētikā akcents likts uz izvēles un rīcības subjekta 

atbildību. Kā priekšā ţurnālists atbildīgs? Redaktora? Mediju organizācijas? Kolēģu? 

Auditorijas? Ziľu avota? Minētie jautājumi jo nozīmīgāki tāpēc, ka mediju produktu patiešām 

mūsdienās var ne tikai novietot blakus citiem kultūras tekstiem, piemēram, zinātnei, mākslai, 

bet ietekmes ziľā tie daţkārt atzīstami par dominējošu populārās kultūras atzaru. Kā norādījis 

Dţefrijs Šoijers (Scheuer), mediji var būt bīstami ne tikai komercvēlmju riska dēļ: 

„Pilsoniskums, laiska ziľkārība, līdzinieka stāvoklis, paštēls, garlaicība, nebeidzama 

stimulācijas un izklaides vēlme - ir vesela virkne motivāciju un iekāru, kas pavada ziľu.”
29

  



 

 192 

Šie un citi apstākļi kalpo par riska faktoriem, kas svītro vai mazina kvalitatīvas un ētiskas 

ţurnālistikas īstenību.  

Daţādi ţurnālisti, daţādi izdevumi vai laikraksti un to pieprasījumi pastāv un pastāvēs, 

un ētikai ir iespējas un uzdevums to analizēt no atbildīga un saprātīga ietekmes viedokļa, jo, 

atkārtoju,- ētika ir kopsakara domāšana. Vai tas ir pārāk romantisks ētikas un ţurnālista 

misijas lasījums? Misijas apziľa var radīt ilūzijas un fanātisma iespaidu vien tad, ja tā nav 

vienota ar racionālu domāšanu un atbildību. Ikdienas telpā daţkārt ignorē daţas cēlas vēlmes, 

ko uzsver māksla, filozofiskā distance un arī ētika.  

Visparastākais ir skatīt ţurnālistu kā sabiedrības informētāju. Līdzīgi skābeklim mediji 

informē telpā un laikā ierobeţoto indivīdu par plašāku appasauli jeb apkaimi.Neaizmirsīsim, 

ka mediji ne tikai ietekmē auditoriju, bet paši ietekmējami. Auditorijas prasības var ietekmēt 

medijus, arī politiķu spiediens un ietekmes. Prāta kritiskums vienāds noteiktā sabiedrībā 

visiem. Kā norāda pētījumi, vairāk izglītotie izmanto medijus informācijai, mazāk izglītotie- 

izklaidei. Kurai ietekmei pakļaujas medijs, tā ir brīva, bet atbildīga izvēle. Kā norāda Dţons 

Merills, mediju ētikas pamatā ir jautājumi: „Ko es uzlūkoju par publiskojuma vērtu pirmām 

kārtām? Cik daudz man jāpublicē? Kuras daļas būtu izlaiţamas?”
30

 Minētais autors norāda, ka 

ētiskā dimensija ir svarīga, lai liktu medijiem uzľemties saistības un tālredzīgi un domājoši 

izvēlēties starp daţādām alternatīvām( thougtful decisions among alternatives. 
31

 

Ētiska lemšana sniedz gandarījumu pašam, cieľu un uzticēšanos no citiem, divas 

komunikatīvai sadarbībai īpaši nozīmīgas lietas. Jo efektīvāka izglītošana, informējot, jo 

vairāk mediji var piedalīties sabiedrības izglītošanā, vairojot tās intelektuālo potenciālu. Jo 

vairāk izklaides, jo mazāk pieprasījuma pēc informācijas, jo mazāk izglītota sabiedrība, jo 

mazāka pašcieľa un popularitāte.  

 

2.2. Mediju funkcijas un ētika 

Kā pozicionēt ţurnālistu mūsdienās? 

1) kā upuri, kuru vajā un nogalina? 

2) kā neitrālu ziľu veidotāju?  

3) kā uzmācīgu informācijas mednieku, dzeltenās preses atslēgas caurumu speciālistu? 

4) pārsvarā kā „netīrās dzīves” un negāciju atveidotāju? 

5) kā atbildīgu sabiedrības procesu līdzdalībnieku?  

6) kā viedokļu autoritāti? 
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7) kā varu, kas var ietekmēt politiķu lēmumus un citus procesus? 

           Attiecībā uz ţurnālistikas un mediju ētiku gan auditorijā, gan pašās mediju 

struktūrās, gan to pētniecībā pastāv daţādi - atbalstoši un skeptiski - uzskati. Līdzīgi politikas 

ētikai samanāmi trīs viedokļi: pirmkārt, skeptisks vai pat cinisks ētiskas pozīcijas noliegums, 

otrkārt, idealizēts ētiskums un, treškārt, uzskats par reālistiskas un mērenas  profesionālās 

ētikas lomu.  

Lielākā ţurnālistikas ētikas tekstu daļa joprojām attiecas uz tā saukto objektivitāti, kas 

dedzīgi apspriesta kopš 20. gadsimta 60. gadiem
32

. Tā saistāma ar kodeksu normām un tiesiski 

regulējamiem darbības aspektiem. Sauksim to par objektīvisma ētiku atšķirībā no autoriem, 

kuri aizstāv subjektīvismu, ko sauc arī par konstruktīvismu tā daudzveidīgajās izpausmēs un ir 

gatavi lietot Kurta Levina (Kurt Lewin) un viľa asistenta Deivida Menninga Vaita (David 

Menning White) piedāvāto ziľas vārtsarga (gatekeeper) pozicionējumu. Faktu un vērtējumu 

atlase un vārtsarga uzdevumi ţurnālistikā saglabājas joprojām, taču to sareţģītāku un 

nenoteiktāku padarījusi postmodernā perspektīva kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem: daţādu 

identitāšu vienlaicīgas pastāvēšanas uzsvērums un izvairīšanās no vienas centrālās medija 

pozīcijas vai ētisko principu diktāta.  

Bijību pret normas varu un cēlu retoriku visbieţak aizstāj ironija un satīriska 

attieksme, ko raksturo Eiropas intelektuālās vēstures pētnieks Ričards Volins: „ Ir jānorāda uz 

sevišķi svarīgo satīras funkciju kā tās literāru mērķi: uz tehniku, kas spēj atmaskot 

grandiozitāti un saplacināt uzpūtību. Galu galā Heidegers sevi uzskatīja par lielāko filozofu 

kopš Heraklīta, kurš darbojās 6. gadsimtā pirms mūsu ēras. Atklājot l`esprit de serieux 

(nopietnības garu), var stiprināt intelektuālās atvērtības atmosfēru. Tur, kur kritisku refleksiju 

ir stindzinājusi dogma un nepamatota pašnozīmība, tur satīra, ko praktizējis Aristofans, 

Juvenāls, Čosers, Poups, Svifts, Voltērs, un Jonesko, paver telpu, kurā iespējams ne tikai 

domāt, bet brīvi domāt. Sniedzot ieskatu humora aizsegā, satīra padara patīkamu to, kas 

riebīgs. Tā ir drosmīga un parauga vērta literārā prakse, kas liek mums „teikt varai 

patiesību”.”
33

 

Kas ir mediji sociālā telpā? Kāds ir to kognitīvais un emocionālais pienesums? Luiss 

Altjūsers (Louis Althusser) 20. gadsimta 70. gadu sākumā atzīst mediju hegemoniju kultūru, 

uzskatot, ka ideoloģija to, kas ir politisks un atsevišķs (partial), pārvērš par universālu, 

dabisku un mūţīgu. Daţkārt tiek sauktas četras mediju funkcijas: informācija, skaidrojums, 

kas pavada informāciju, izklaide un kultūras transmisija
34

. Dţons O`Neils piedāvā aplūkot 

medijus kā procesu un kā rezultātu
35

. Procesa ietvaros vairāk akcentētas mediju profesionālās 

lietas, rezultātā iesaistīta auditorija un ietekme uz to. Niks Kouldrijs, apstrīdot mediju 
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centrismu akadēmiskos pētījumos un atzīstot to par mītu, nenoliedz, ka mediju institūts 

koncentrē  simboliskos resursus un vērtību veidošanu
36

.  Šajā un citos darbos vienlaikus 

norādītas vairākas mediju funkcijas, kuras visparastāk paradigmātiski izteiktas triādē - 

informēt, veidot viedokļus, izklaidēt. 

Vārtsargs vai advokāts - jau minētais Deivida M.Vaita jautājums, kas uzdots pagājušā 

gadsimta vidū, šodien teorētiski šķiet atbildēts, taču praktiski paliek izšķiršanās, kā saskaľot 

publikas interesi ar kādas šauras sociālas grupas vai privātas personas vēlmju un tiesību 

paušanu, uzstājoties tās advokāta pozīcijā. Acīmredzot nomierinoša atbilde meklējama 

pārliecībā, ka kādas grupas vēlmēm var būt universāls raksturs. Intelekts, cilvēciskas 

emocijas, kas izpauţas tikumiskās vai estētiskās vēlmēs, ir sabiedrības, ne tikai lokālas grupas  

ieguvums. Praktiķi, daţkārt arī eksperti atgādina, ka mediji esot arī komerclieta. Katrs raksts, 

preses izdevums vai pārraide – prece. Katrs intervijas vārds - prece, kuras pircējs ir auditorija. 

Taču, ja arī pieľemam, ka apgalvojumā ir liela daļa patiesības, nav jāaizmirst, ka preces var 

būt daţādas, tām var būt daţāda - laba, viduvēja un slikta - kvalitāte. Dienišķā maize, ko 

izlūdzas tēvreize, arī mūsdienās ir prece, taču tāda, bez kuras nevar iztikt. Tā sniedz baudu, ir 

spēka avots, kādreiz bijusi simboliska - svēta lieta, kuras patērēšana saistīta ar rituālu 

pielūgsmi, pateicību un izlūgšanos. Narkotikas arī ir prece, alkohols tāpat, kā citas lietas, kas 

paredzētas tirgum. Katrai no tām ir sava cena un sava vērtība.  

Pieļaujot, ka visam ir cena un viss mūsdienās ir savveida prece, jādomā par 

informatīva produkta papildvērtību, pievienojot tam citu, ne tikai preces vērtību. 

Neapšaubāmi, TV raidījumam, radioziľai, ţurnāla, avīzes rakstam, portāla informācijai jābūt 

interesantai un pieprasītai, lai to patērētu, taču nav aizmirstamas arī citas funkcijas un aspekti, 

kas to padara par modernās sabiedrības dienišķo maizi, kas dod spēku un baudu vienlaicīgi.  

Iesaistīti ikdienas notikumos, pakļauti informācijas ātrumam, paši ţurnālisti un mediji 

par savas darbības funkcijām iedomājas reti. Saspringtais ziľu darbs neļauj pārdomāt savu 

darbību dziļākā un plašākā kopsakarā - mērķu, līdzekļu un tiem atbilstīgu efektu sakarībās. 

Pārdomās atklājas divi bieţāk minētie darbības virzieni. No vienas puses- cēla, demokrātiska 

mērķa piepildījums, veidojot domājošu un darītspējīgu publisko sfēru, no otras - 

komercintereses, kuras īstenojamas, apmierinot auditorijas pieprasījumu. Abi darbības 

virzieni ir samērā pretrunīgi. Uz to norāda, piemēram Līzbete van Zūnena (Liesbet van 

Zoonen).  Viľa nošķir institucionālos un komercmērķus: „Kopumā ţurnālistikas tendenci 

raksturo tiekšanās pēc auditorijas mērķa; ir daudzi teksti, kuru tīrs mērķis ir piesaistīt pēc 



 

 195 

iespējas lielāku auditoriju, un ir maz to, kuri ir tīri institucionāli orientēti.”
37

 Auditorijas 

piesaiste ne vienmēr atbilst nopietnas intelektuālas un emocionālās izglītošanas mērķiem.  

Līdzsvars un pretrunīgo vēlmju samierināšana, meklējot un rodot kompromisu starp ideālo un 

izdzīvošanai nepieciešamo, noder reālistiskam mūsdienu mediju darbības raksturojumam. 

Mediju pamatfunkcija – godīgi un daudzpusīgi informēt par notiekošo, kurā auditorija 

pati vienmēr nespēj būt aculieciniece. Premjera auto sadursme krustojumā ar braucošu 

mikroautobusu, vēlēšanu dienas reportāţas no daţādiem iecirkľiem, vēstis par amatpersonu 

darbību, noziedznieku izbēgšana no cietuma, piensaimnieku protesti pret sliktu nozares 

vadību, augstskolu iestājeksāmeni, nemaz nerunājot par pasaules „karstajiem punktiem”- 

daţādā veidā plašsaziľa informē par to, kas notiek sabiedrībā, kurā dzīvojam Līzbete van 

Zūnena (Liesbet van Zoonen)- gan par tās ikdienišķi pierastām, gan pārsteidzošām norisēm. 

 Mediju ziľas nekalpo tikai mūsdienās dzīvojošo informatīvo vēlmju apmierināšanai, 

bet paliek kā liecība par tagadnes laiku citiem, kuriem mūsdienas un tagadne nozīmēs vairs 

tikai atšķirīgu pagātni. Notikumam medijos ir plašāks lietojums par tā it kā viendienīgo un 

pārejošo mūţu: kaut arī ziľas ātri „atdziest”, tām bez jaunumu vēsts ir cita - laikmeta 

kartogrāfijas nozīme.  

Kvalitatīva ţurnālistika vērtējama komunikatīvi, ľemot vērā iespaidu un saikni ar 

auditoriju. Blakus uzskatam, kas akcentē informēšanas mērķi, pastāv cits, to papildinošs 

variants, saskaľā ar kuru mediji konstruē, ne tikai kalpo par starpnieku starp paša acīm 

redzēto/dzirdēto un publiku, kura uzticas vēstītajam. Konstrukcija norit ieloga jeb rāmējuma 

veidā - kā veidots un pasniegts tas, kas ietverts vēstī. Neaizmirsīsim, ka mediju tiešs vai 

netiešs efekts ir ietekmēšanas spēja - veidojot un pārveidojot attieksmi pret notikumu, norisi 

vai personu un organizāciju, mediji ietekmē auditoriju, piedaloties viedokļu un attieksmju 

veidošanā. Ietekmi vairāk par informēšanu mediju ētikas kopsakarā uzsver Jūsts van Lūns, ar 

ietekmi saprazdams pārveides jeb transformācijas procesu, kas norit mijdarbībā (interaction) 

ar auditoriju
38

. Ar šo uzskatu pietiktu, lai pamatotu ētiskas domāšanas nepieciešamo klātbūtni 

izvēlē - par ko,  kā, kad un ko informēt.  

Visbeidzot, pateicoties modernām komunikācijas tehnoloģijām, pieaug iespējas 

izklaidēt auditoriju, tā piesaistot pakalpojuma pircējus, kas citkārt bijusi tikai mākslu vai tā, 

ko mūsdienās sauc par populāro kultūru, prioritāte. Izklaides pakalpojuma piercēji izdevīgi 

reklāmdevējiem un veidotājiem: nav jēgas ieguldīt reklāmas industrijas līdzekļus mazskaitlīgā 

auditorijā. Mūsdienu mediji iesaistās pātērētājsabiedrības paradumos, rituālos un ritmos, 
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veidodami un uzturēdami tos efektīvāk par citām struktūrām - ekonomiskām, mākslas, 

izglītības. Īpaši tas attiecas uz TV, sportu, kultūras raidījumiem, seriāliem un šoviem.  

Kvalitatīvas ţurnālistikas priekšplānā ētiskā aspektā izvirzās jautājums par 

informēšanas, ietekmēšanas un izklaides mērķiem kopā ar atbildību par to izvēli - banalizēt? 

emocionāli kultivēt cilvēcību? izglītot? intelektualizēt? radināt patstāvīgai kritiskai 

domāšanai?   

Naglas efekts. Edvarts Virza 1931. gadā, salīdzinādams rakstnieku un publicistu, 

atzinis, ka pēdējais, „iedziļinādamies daţādos jautājumos, dzen savas idejas kā naglas 

klausītāju galvās.”
39

  Ar naglu dzīšanas metaforu veidots samērā varmācīgs publicista tēls. 

Mūsdienu tehnoloģijas daudzkārt ietekmīgāk par gandrīz gadsimtu veco medijietekmi 

atvieglo un sekmē naglu dzīšanu - ne vairs ar mehānisku āmuru, bet ar digitālām 

tehnoloģijām, kas ļauj to pašu paveikt nesalīdzināmi ātrāk, efektīvāk un apstrādāt daudz 

vairāk galvu (nepārprotami uz to norāda masu mediju vai plašsaziľas apzīmējums), tāpēc 

joprojām atklāts paliek jautājums par naglu kvalitāti, kvantitāti un to, kādam nolūkam tās 

dzītas. Un vēl viena piebilde - naglu dzīšana ir nesāpīga un mediju lietās mazskolotais to 

vienkārši nejūt. Kā norādījis Noams Čomskis intervijā Tallinas televīzijai, „nepopulāras idejas 

var apspiest bez spēka pielietošanas”
40

. Mediju vēsts jeb iedzītā nagla var ietekmēt daţādi. Tā 

var pilsoniski iesaistīt domāšanā, atklāt apslēpto, var maskēt un slēpt īstos faktus, var 

veselajam saprātam neatbilstošo uzdot par faktuālo un saprātīgo, var narkotikai līdzīgi paľemt 

savā varā, neko vairāk par kailu ziľkāri pretī nesniedzot. Ţurnālistikas produkts var būt 

daudzveidīgs vai noplicinoši vienveidīgs, kvalitatīvs un profesionāli vāji izklāstīts, vērtīgāks 

un nevērtīgāks. Ētika un profesionālisms ļauj izvērtēt, cik no „iedzītā” ir auglīgs - patību un 

publisko telpu bagātinošs, cik neauglīgi lēts un noplicinošs vai neitrāls. Ētika, protams, 

nepastāv tādēļ, lai kavētu informācijas daudzveidību, taču tā kalpo par publiskojuma vērtības 

mēru, iesaistot ietekmes paredzējumu, kas gan nav viegls uzdevums. 

  Savulaik jau minētā Hačinsa komisija norādījusi, kā vērtējama kvalitatīva 

ţurnālistika: 

1) patiess, gudrs dienas notikumu informējums to nozīmes un jēgas kontekstā. Nevis 

fakti, bet patiesība par to, kā fakti veidoti, ir svarīga un vērā ľemama; 

2) presei jābūt forumam (agorai), lai apmainītos domām par faktiem, lai komentētu un 

kritizētu. To mūsdienās veic portālu komentāri; 

3) reprezentatīva daţādu interešu pārstāvība medijos, ieskaitot minoritātes - 

pārstāvniecība bez aizspriedumiem un stereotipiem; 

4) nozīmīgi sabiedrības mērķi un vērtības jāvairo –  jāpasniedz un jāizskaidro
41

.   
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Lai šīs funkcijas veiktu, izvirzīti vairāki morāla rakstura nosacījumi un uzdevumi, no 

kuriem paši būtiskākie: 

* mediju atbildība kā virsuzdevums – medijiem jāuzľemas atbildība par auditorijas un 

sabiedrības mērķiem; 

* ţurnālisti labāk jāizglīto un jāsagatavo lielajam mērķim un lomai; 

  * medijiem pašiem efektīvāk jāregulē sevi.  

 

 

2.3. Riski 

Kvalitatīvas ţurnālistikas mērķa īstenojumam ir vairāki ārēji un iekšēji ierobeţojumi 

jeb apstākļi, kurus sauksim par riskiem. Bagāta vai nabaga valsts, labklājības vai krīzes 

situācija, demokrātijas tradīcijas, politiskā kultūra, morāles līmenis un paradumi, izglītības 

kvalitāte - desmitiem ārēju un iekšēju tīkla pavedienu sasaista un ietekmē lemšanu. Tie  

kopumā saistāmi vai nu ar mediju politiku un reţīmu, vai ar ţurnālista patību. 

           Riski iedalāmi divās grupās. Pirmie attiecas uz mediju politiku, otrie – uz 

ţurnālista (komunikatora) darbību.  

            Mediju politikas riski saistāmi, pirmkārt, ar izdzīvošanas nosacījumiem, ko 

diktē finansiālu līdzekļu nepieciešamība, kas nereti draud ar atkarību no maksātspējīgiem 

sponsoriem un mediju īpašniekiem, par kuru morālo vai tiesisko satusu un no tā izrietošiem 

mērķiem pastāv pamatotas šaubas. Ne velti nedēļas izdevuma IR ētikas kodeksā reklāmas 

devēji un auditorija. Nepabeigts teikums! Otrkārt, saikne ar reklāmas devējiem,  kuru 

intereses ne vienmēr atbilst tikumiskai pozicijai un atbildīgai informēšanai. Treškārt, 

iedomātās auditorijas risks, tai pielāgojojoties un upurējot informācijas daudzveidības 

uzdevumu. 

Ţurnālistu ētikai ir savi riski, kas viegli svītro spēju un uzdevumu veikt kvalitatīvu 

sabiedrības informēšanas, izglītošanas un izklaides lomu. Pirmkārt, ţurnālists ir atkarīgs no 

medija politikas, un tas ierobeţo brīvu un atbildīgu izvēli. Mediju politika padara ţurnālistu 

atkarīgu no organizācijas mērķiem un redaktora; pastāvīga opozīcija tai nogurdina un var 

apnikt, kamēr pastāvīga pielāgošanās vairo konformismu, bezatbildību un nepatstāvību, kas 

savukārt iedragā pašapziľu. Pastāv cilvēciskas bailes no sodiem par nepakļaušanos. 

Kompromisi liek piekāpties „spiedienam”. Bailes, bijība ir cilvēciskas lietas, kas ļauj izdzīvot 

un saglabāt darba vietu, taču pazemina cieľu un pašcieľu. Bailīgums ved pie nodevības, 

principu nenoturības un svītro spilgtas ţurnālista patības izveidi.   
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 Otrkārt, vērā ľemama dzīves notikumu mainīgā un sareţģītā daudzveidība, kuras 

sapratne prasa laiku un līdzekļus, bez kuriem pastāv maldīšanās un virspusējības risks. 

Skaidrā klasifikācijas mēģinājums vairāk iederas teorijā, kamēr praktiski dilemmu ētikā ir 

vairāk par skaidriem un noteiktiem vērtējumiem, kur pretrunīgi principi saduras, piemēram, 

auditorijas piesaistes un intelektuālas informācijas pretrunas vai avota privātuma un publikas 

tiesības uz informāciju dēļ, tāpēc skaidras ētiskas pozīcijas neiespējamība rada vēl vienu risku 

-  netikt galā ar situācijas vērtējumu. Ētikā ir daudz pelēko zonu.  

  Treškārt, ziľu ātruma riska dēļ daţkārt nav iespējama kopsakara analīze, tāpēc 

veidojas kļūdains naratīvs vai nozīmes piešķīrums. Ātruma pieprasījums nepieļauj 

iedziļināšanos. Steiga nepieļauj ilgu un pamatīgu kopsakara domāšanu, tāpēc vajadzīga 

intelektuāla sagatavotība un profesionālisms, kas gūstams izglītībā, pašizglītībā un pieredzē.  

Ātrums un kvantitāte noārda robeţas starp kvalitatīvo un dzelteno presi. Tas ir nepieciešams 

nosacījums ziľai, kas nosaka tās komercvērtību. Sacensība par to mediju tirgū  ne vienmēr 

ļauj iedziļināties un kritiski pārbaudīt paša acīm redzēto vai dzirdēto. ASV Nacionālās 

radioraidījumu (Broadcasters) asociācijas kodekss gan norāda, ka būt pirmajam nav tik 

svarīgi kā būt precīzam,
42

 tomēr ātruma pašasaprotamā vērtība un sacensība par to kļūst 

arvien spraigāka, pieaugot tehnoloģiju iespējām. Sacensībā par ātrumu paviršības un 

kļūdīšanās ir gandrīz neizbēgamas.  

Ceturtkārt, mazizglītotības un neprofesionalitātes risks. Ţurnālists var izmantot 

nepareizus, maldinošus avotus, domādams tos esam patiesus; viľš var nesaprast notikumu, par 

kuru veidojams stāsts, uzsvērt nepareizus, nebūtiskus aspektus aiz nesaprašanas - zināšanu vai 

pieredzes trūkuma dēļ. Tādējādi neapzināti priekšplānā var ienākt  skandalozitāte  un būtiskā 

noklusējums.  

Piektkārt, naudas un slavas risks, vēlme iegūt sev labumu ar atpazīstamību, kļūt 

populāram, izvirzīties un tapt pamanītam un slavenam virza uz skandalozitāti un norobeţo no 

būtiskā. 

Sestkārt, valodas risks, kad neizkopta valoda, vienalga, verbāla vai vizuāla, neļauj 

adekvāti atveidot notikumu.  

Septītkārt, mūsdienu kiborga situācijā modernās tehnoloģijas ne vienmēr ļauj sevi 

pārvaldīt tā, ka plānotais paredzams un nevainojami izdodas atbilstīgi iecerētajam. Tehnika 

var pievilt, un rodas ierakstu grūtības vai kvalitātes problēmas. Ir riski, kas pamatoti apgrūtina 

ticamu vēsti vai padara ţurnālistu atkarīgu no situācijas. Riskantā realitāte rada skepsi pret 

ţurmālista ētikas lietderību. Uz to norāda mūsdienu ţurnālistu ētikas izstrādātāji, piemēram 

Johans Retīfs (Johan Retief) ievadā grāmatai par mediju ētiku
43

. Riski norāda uz bieţāk 
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sastopamām sareţgītām izvēlēm un pelēko zonu klātesamību. Par miglas zonu brīdina ceļa 

zīmes; ētika brīdina par miglas zonām, kuru nepārzināšana var palielināt rāmējuma/ieloga 

virspusējības vai aplamības risku.  

Kvalitātes apdraudējuma riski 

2.3.1. Komercializācija  

Tabloīdi ir spilgtākais komercinterešu produkts. Nebūtiskais, ziľkāres vērtais par 

kādas slavenības privāto dzīvi izvirzās priekšplānā. Īstenota nepārprotama vēlme pārdot cita 

privāto dzīvi. Privātās dzīves ţurnāliem ir savs personāţs - popkultūras personas, ko sauc par 

leģendām, slavenībām, kas apdzīvo tabloīdus un pilda to lappuses, brīvprātīgi ļaujoties un, 

iespējams, pielāgojot dzīvi popkultūras pieprasījumam. Bauda, bohēma, partneru maiľa ir 

galvenie tabloīdu temati. Savi varoľi, savi stāsti, sava popkultūras pasaule, kur viss 

pārdošanai, sākot ar dziesmu,  un narkotiku provocētu stāstu iz dzīves. Izdzīvošana ir atkarīga 

no medijos pārdotas citu privātās dzīves. Sensacionālisms raksturo stāstus par neko un no 

nekā radušos. Kurš pārbaudīs, vai slavenības maigums pret jauno partneri restorānā patiešām 

bijis vai tikai izstāstīts sensācijai un komercinteresēm par godu. Cik sabiedriski nozīmīga šāda 

informācija?  

 

 

 2.3.2. Savtīgi mērķi.  

  Savtīgas vēlmes raksturo ikvienu cilvēku, tikai jautājums ir par to samēru ar 

citām un citu subjektu  vēlmēm - valsts, profesijas, kopienas, ģimenes utt. Attiecībā uz 

medijētiku savtīgums izpauţas galvenokārt divējādi:1) komercnolūkos, kad medijs vai 

ţurnālista darbs atzīts un izmantots galvenokārt vai tikai par individuālas peļľas un labklājības 

līdzekli; 2) kad profesija izmantota paša pazīstamības, slavas, varas nolūkā. 

Ik rītu kāda informācija par turpmākajiem raidījumiem beidzas ar vienu un to pašu 

„naglu”: raidījumu vadīšu es, Kaspars Kalniľš. Nav šaubu, kurš ir uzsvērtākais vārds šajā 

tekstā. Sabiedriskās televīzijas diskusiju ik pa laikam pārtrauc reklāmu virkne.  

  Ar noţēlu jāatzīst, ka varbūt tikai antīkās kultūras cilvēks Sokrats Platona 

valsts utopijā „dzīšanos pēc goda un pēc naudas atzīst par kaunu, un tā tas īstenībā ir.”
44

. 

Platona Sokrats vienlaikus arī norāda uz to, ka „tā ir grūta cīľa... grūtāka, nekā liekas, tā ir 

cīľa par to, vai cilvēks būs labs vai ļauns. Neievērot taisnīgumu un citus tikumus mēs 

nedrīkstam ne goda, ne naudas, ne varas, pat ne dzejas dēļ.”
45

 Lai šajā „grūtā cīľā” laiku pa 

laikam gūtu kādu uzvaru, ţurnālistu ētikas teorētiķi iesaka ierobeţot personisko interešu 

ietekmes, brīdinot par interešu konfliktiem.  Tas, kas mazina klaju savtīgumu vai vismaz ārēji 
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piesedz to, ir morāla dispozīcija, gaume un profesionālisms, kas spēlē ne tikai ētisku, bet arī 

estētisku lomu, īpaši vizuālā komunikācijā. Savtīga labuma sakarā minēsim daţas ţurnālistu 

darbības  izpausmes: 1) inscenēts notikums nereti var kļūt par savtīguma izpausmi. Gadās, ka 

spilgtu īstenības notikumu nepietiekamības dēļ vai uzmanības pievēršanas sev nolūkā 

ţurnālisti organizē notikumu jeb eksperimentu. Reti šāds inscenējums beidzas ar publikas 

atzinību vai apbrīnu, ja mērķa sasniegšanai izmantoti negodīgi līdzekļi (par mērķiem un 

līdzekļiem plašāk turpmākajās nodaļās). 2) vērot vai iesaistīties? Vai iesaistīties un kādā 

notikumā iesaistīties? Ţurnālists filmē satrakota vīra uzbrukumu sievai ar nazi, nevis 

cilvēciski aizsargā viľu no upura. Vai izglābta cilvēka dzīvība nav svarīgāka par īslaicīgu 

sensāciju, kurā pats esi vērotājs, lai arī profesionāls? Cik tālu ţurnālists drīkst ieturēt vērotāja 

pozīciju, neiesaistoties notikumā? 3) mediju upura lomā var nonākt jebkurš, ja ţurnālists 

publiski atklāj tikai viľam vienam privāti uzticēto, tāpēc smalkjūtība un vārda turēšana 

iekļaujama mediju izglītībā, lai nepazemotu otra un savu cieľu.  

            Ministra meitas iekārtošana publisko attiecību speciālistes darbā bez izglītības 

un bez konkursa nepārprotami ir publiski vēstījams interešu konflikts, taču par rupju 

ľirgāšanos uzskatāms vairākkārtīgs televīzijas objektīva virzīšana pāri sievišķīgajai figūrai, 

izceļot atsevišķas ne pārāk apsegtas ķermeľa daļas.  

 

 

2.3.3. Skandalozitāte un sensācijas. Skandālu ētika 

 Skandāli - spilgti mediju radīti notikumi par kādu tiesiskas vai morālas normas un 

paraduma pārkāpumu - intensificē sabiedrības uzmanību gadījumam, spontāni izraisa 

publiskas debates, iesaista, atraisa viedokļu daţādību, derības un minējumus par cēloľiem vai 

iznākumu. Skandālu izraisītā interese var piesaistīt sabiedrību kādai problēmai, tās izzināšanai 

un semiotizācijai. Uzmanības centrā nonāk arī pašu mediju un ţurnālistu uzvedības skandāli, 

ko izraisījusi neprofesionalitāte, melīgums, pakalpīgums vai alkatība, gļēvums un  

augstprātība - trīs īpašības, kuras Grovers Stārlings (Grover Starling) pamatoti atzīst par 

publiskās pārvaldes korupcijas nosacījumiem, bet kuri tiklab attiecināmi uz ţurnālistiku. 

Skandāli virza ētikas attīstību. 

 Intelektuāla dramaturga lugu var pārvērst publikas pieprasījumam atbilstošā 

skandalozā inscenējumā. Lai arī ar ķermeľa kailumu nevienu īpaši pārsteigt vairs nevar, to var  

kompensēt ar gluţi  kaila vīrieša klātbūtnes paildzinājumu  uz skatuves, ko reţisors izmanto 

pretēji intelektuālā autora nolūkiem. Nevar nepiekrist Rodţeram Skrutonam, ka publika, kas 

radināta šokam, šoku pārvērš klišejā un rutīnā, to pieprasot atkārtoti un vērtējot vēstījuma 
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kvalitāti atkarībā no pārsteidzošā apmulsinājuma devas. Latvijā lieto apzīmējumu „šokē”. 

Kaut gan tas ir aizguvums, ar vārdu „šokēt” izsaka izbrīna un pārsteiguma augstāko pakāpi, 

kas līdzinās apjukumam. Tautas folklorā pazīstams pārsteiguma fiksējums – „mute vaļā no 

brīnumiem” vai „zili brīnumi”. Šoks ir apzināti konstruēta iedarbība uz auditoriju, pakļaušana, 

kuru vada komerciāli savtīga vēlme pārsteigt, izraisīt  apjukumu, izbrīnu, riebumu, paniku vai 

citas asākas izjūtas, bieţi perversas.  Novirzes kļūst par galveno šoka saturu, piemēram, 

ķermeľa kropība, kailums vai izaicinošs seksuālo attiecību veids. Negaidītais, šokējošais, 

pārsteidzošais tiek klišejiski pieprasīts, vienalga, kādā veidā un kāds tā saturs. 

Sensacionālisms pievelk, jo tas spilgtāks par parastu ikdienas notikumu vai dziļu 

analīzi, kuras izpratnei vajadzīga intelektuāla piepūle. Sensacionālisms ir pārsteidzoša, 

ikdienišķai uztverei nepierasta vēsts. Dzīve ir pārsteigumu pilna, un, ja izdodas tos saskatīt, 

piedzīvot un profesionāli izteikt tekstā, ietekme uz auditoriju būs pārsteidzoša. Vienlaikus 

sensacionālisms ir viens no mediju apsūdzības veidiem, kas nopietnu ţurnālistiku tuvina 

tabloīdiem un dzeltenai presei. Gadījumā, ja aiz sensācijas nav nekādas intelektuālas vai 

morālas nozīmības, tā paliek par savtīgu motīvu izraisītu pašmērķi. Rodţers Skrutons izsakās: 

„Līdzīgi seksuālai atkarībai, kad seksuālā bauda pilnīgi nošķirta no starppersonālā 

nodoma/intencionalitātes, pastāv stimulu atkarība - izsalkums pēc šoka, uzmanības piesaistes, 

satraukuma, vienalga, kādā veidā tāds satraukuma mērķis, kur jutekliska interese nošķirta no 

racionālas domas, sasniegts/piepildīts.” (Just as there is sex addiction( atkarība, pieradums), 

arising from decoupling(atkabināts0 of sexual pleasure from the inter-personal intentionality 

of desire, so too is there stimulus addiction- the hunger to be shocked, gripped ( saistīt 

uzmanību), stirred ( satraukt, saviļņot) in in whatever way might take us straight to the goal 

of excitement- which arises from the decoupling of sensory interest from rational thought.) 
46

 

Sensacionālisms ir viens no īstenības konteksta pārveidojuma, pārbīdes rādītājiem, kas 

specifiski piemīt mediju tehnoloģijām. Tas vairo ziľas emocionalitāti un spilgtumu, taču var 

ievainot patiesumu ar kādas ziľas aspekta pārspīlējumu. Sensacionālismu raksturo kādas 

nebūtiskas parādības vai notikuma izcēlums dienaskārtībā ar galveno mērķi - pievērst 

uzmanību sev, medijam un celt auditorijas pieprasījumu. Sensācija pārspīlē notikumu, izceļ 

pārsteidzošo un noklusē citus aspektus. Kā jau norādīts, precīza notikušā gadījuma un 

atveidojuma (reprezentācijas) atbilstība uzskatāma par principiāli neiespējamu, taču 

sensacionālismam bieţi ir arī izteikta komercpiegarša, proti, tas konstruēts ar preces noieta 

aprēķinu. Sensāciju parasti rada komercintereses un uzmanības pārspīlēta pievēršana sev, 

medijam, ziľu izmantojot par līdzekli. Patiesuma mērķi atvirzās un pazūd komercmērķu 

pārspīlētībā.  
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Daţkārt pārspīlējums ir gaumīgs, daţkāt bezgaumīgs. Protams, kā jau norādījis 

Imanuels Kants Spriestspējas kritikā, „gaumes spriedumi ir sintētiski, jo tie sniedzas pāri 

objekta jēdzienam un pat objekta vērojumam un pievieno tam kā predikātu kaut ko tādu, kas 

nebūt nav atziľa, proti, patikas (vai nepatikas) jūtas”.
47

 Kā viss, arī sensācija, medijos ir 

izteikti radīts/ konstruēts notikums. Tā nozīmē notikuma lomas pārspīlējumu, mākslīgi ar 

valodas līdzekļiem izceļot to uz pārējo notikumu fona un padarot par dienaskārtību. Slimīgs 

pārspīlējums vai pārmērīgi satraucošas detaļas parasti netiek atzītas par labas gaumes pazīmi, 

jo norāda uz atklātu vēlmi par katru cenu iekļūt redzes laukā, izcelties, tikt pamanītam, 

sadzirdētam, uzspieţot savu interesi citiem. Ziľās parasti nav vēlama panikas vai satraukuma 

nepamatota radīšana, kas savukārt raksturīga sensācijai. Sensācija liedz patstāvīgu izvēli vai 

mazina to, uzspieţot ar varu notikuma nozīmību, kas bieţi tik nozīmīgs starp daudziem citiem 

nemaz nav. Līdzīgas nepārspīlējuma prasības ētikas programmmas izvirza arī analītiķiem un 

komentētājiem, kuru gaume un morālā dispozīcija nosaka mēra sajūtu.  

Sensacionālismu raksturo pārspīlētu mediju valodas līdzekļu izvēle, lai par katru cenu 

piesaistītu uzmanību ziľai, komentāram vai attēlam un kadram. Uz sensacionālismu velk plaši 

lietotais apzīmējums „leģenda” vai „blēdis” un citi. Pārāk bieţi ekspluatēts, tas gan vairs 

nepiesaista uzmanību. Ir paradokss, ka vēlme pārspīlēt nesasniedz mērķi, ja pati pārspīlēšanas 

vēlme ir pārspīlēta.  

No sensacionālisma jānošķir ziľas spilgtums un neparastums, tā pārsteidzošais efekts. 

Notikumam jābūt vienreizējam, neparastam, īpašam, nesajaucamam ar citu, lai tas piesaistītu 

uzmanību. Daţkārt patiešām dzīve piespēlē īpašu notikumu, kas pats bez mākslīgas 

konstruētības saista uzmanību, kā, piemēram, drosmīgs nelikumīga darījuma vai varas 

patvaļas atmaskojums, kāda neparasta, sabiedriski nozīmīga iniciatīva utt. Gadījums 

nošķirams no notikuma, kas atšķiras ar sekām un nozīmīgumu. Gadījums ir parasts, jebkurš 

verbāli vai vizuāli raidīts fakts, kamēr notikums ir īpašs gadījums, kas nav pārāk vienādojams 

ar līdzīgiem un ir būtisks sabiedrības informēšanai. Notikuma vācu valodas vārds Er-eignis( 

franču - e`ve`nement) norāda uz eigen –specifisku, īpatnēju, raksturīgu, bet vienlaikus uz 

pamanāmu, redzamu, saskatāmu.
48

 Par notikumu top tikai publiski izgaismotais, kā Heidegera 

aletheia - notikums, kas publiski samanāms, pateicoties tā atsegumam verbāli vai vizuāli.  

Ir divi Votergeitas (1974) ţurnālisti - Karls Bernsteins (Carl Bernstein) un Bobs 

Vudvords (Bob Woodward), kuri kopā ar laikrakstu Washington Post atstājuši ietekmi uz 

pētniecisko ţurnālistiku ar sabiedrībai nepieciešamu informāciju par augstāko politisko 

aprindu slēptām nelikumībām. Votergeita sniedz pārsteidzošu, ne vienkārši iegūtu, ne verbāli 
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un vizuāli konstruētu, bet riskantu un ţurnālistam bīstamu informāciju, kurai sensācijas 

raksturs izriet no paša notikuma. Sabiedrības uzmanību piesaista jau pats atveidotais fakts.  

Apzināta informatīva ietekmēšana savtīgos nolūkos, deformējot patiesību, ir 

manipulācija. Parasti pievērš uzmanību ţurnālistu un mediju manipulācijām ar auditoriju, 

taču ţurnālists var manipulēt arī ar kolēģiem, ziľu avotiem, ar politiķiem utt. Manipulācijas 

iespējas pastāv ne tikai ţurnālistikā, bet arī biznesa, politiskā komunikācijā un citur. 

Ar manipulāciju  saprotama noteiktu tehnoloģiju līdzekļiem panākta ietekme kādā 

nolūkā, kas izjauc un maina vajadzību un vēlmju attiecības, radot bezvajadzību vēlmes vai 

izveidojot leģendāru autoritāti no parastas viduvējības. Nesaprātīgais padarīts par nozīmīgu 

vajadzību, piemēram, kādas subkultūras dzīves stils vai muzikālas gaumes variants, kas 

piesedz veselā saprāta skaidrību un loģiku, bet ko attaisno aktuālā modernā pieprasījums.   

Mākslīgu vēlmju radīšana pastāvīgi pieredzēta vēsturē kopā ar protestu. Piemēram 

noder Ţana Ţaka Ruso 18. gadsimts, kad tapa franču filozofa spilgtais protests Diţonas 

(Dijon) akadēmijas konkursa darbā Diskursi par zinātni un mākslām (1751). Ruso balss 

romantiski sauca atpakaļ dabiskuma pasaulē, kuru laiku pa laikam  izstāstīja lielie ceļotāji - 

jaunu zemju atklājēji. 

Mūsdienās vēlmju radīšana ir simtreiz iespējamāka, pateicoties komunikācijas 

tehnoloģijām, kuru iedarbības iespējas ir nesalīdzināmas ar Ruso galma ietekmi uz sabiedrību, 

kas standartus radīja un pieľēma salonos. 

Ţurnālists vārtsarga lomā var publiskot avota informāciju vai aizturēt to, apzinoties 

avota īstos nolūkus un, otrkārt, paredzot un prognozējot ietekmi uz auditoriju. Nav viegls ne 

pirmais, ne otrais uzdevums: nolūkus mēdz slēpt un maskēt tik viltīgi, ka tie atklājas tikai pēc 

laika, kad manipulatīvā ietekme jau notikusi, bieţi dramatiska attieksmē pret iesaistītajiem. 

Sekas ne vienmēr paredzamas, jo notikums var pavērsties negaidīti citā virzienā. Avots var 

manipulēt ar ţurnālistu un mediju, iesaistot sev izdevīgā, bet sabiedrībai bīstamā gadījumā, ko 

sauc par manipulāciju ar ţurnālistikas procesu, bet kopš 20. gadsimta 90. gadiem apzīmē ar 

intrigu vērpšanas (spin) jēdzienu
49

. Ţurnālistu publika var nejauši un neapzināti iesaistīt varas 

vērptās intrigās un tādējādi virzīt manipulatīvos nolūkos savērptas informācijas atreferējumā. 

Neatšifrētie avota nolūki, nepietiekama ieinteresētība, nekritiskums vai zināšanu 

nepietiekamība ţurnālistu var padarīt par manipulācijas un intrigu upuri. Ja ţurnālista avota 

melīgums netiks atklāts, nepatiesība var pavairoties neapzināti. Ţurnālists var paļauties uz 

auditorijas kritisku domātspēju, taču godprātīga vārtsarga loma, pat ja manipulatīvi mērķi 

tikai nojaušami, nevis skaidri zināmi, atturēs no sensacionālās ziľas publiskojuma.  
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2.3.4. Politkorektums 

Ar politkorektumu parasti saprot piesardzīgu un apvaldītu attieksmi pret  kādu 

marginālu vai opozīcijas grupu, par kuru runā aplinkus, nevis tieši, nošķirot, par ko pieľemts 

un par ko nav pieľemts runāt publiski. Grāmatas Politkorektums autors Dţefrijs Hjūdţs 

(Hugh) Hāgs?)uzskata, ka politkorektums paplašinājies nozīmes ziľā, skarot ne tikai politikas 

sfēru, bet arī citas, piemēram, vēsturi: ”Politkorektums ieaudzina pienākuma jūtas vai 

konformismu daţādās izvēlei pakļautās jomās.”
50

 Atsauce???? Politkorekti izteikties nozīmē 

nelietot tiešus, aizskarošus izteikumus vai leksiku, kas atzīta par nepiedienīgu. Notiek 

satraucošu vai aizskarošu vārdu aizstāšana ar citiem. Tas notiek divējādi. Pirmkārt, ar 

eifēmismiem un, otrkārt, ar tabu. Valodas lietojums radina konformismam vai piespiesti 

piedienīgam, pareizam izteiksmes veidam.  Eifēmismi parasti aizstāj par nepieklājīgiem vai 

bīstamiem un pārāk satraucošiem atzītus tematus. Tā, piemēram, ilgstoši medijos un kultūrā 

aizstāti visi ar urināciju, dzimumaktu un citām ķermeniskām darbībām saistītie vārdi. 

Mūsdienās eifēmismu lietojums sarūk un publiskajā telpā ienāk tieši lietojumi bez aplinkiem. 

Piemēram, ţurnāls Ir brīvi lieto reţisora Alvja Hermaľa „piečurātais”, necenzējot un 

neaizstājot ar citu, šajā gadījumā attiecībā uz politiku.  

Eifēmismi pastāv/rodas divējādi. Pirmkārt, tiem ir metaforiskas saknes, otrkārt, 

aizstājot tiešu apzīmējumu vienā valodā ar svešvārdiem vai abstraktiem teorētiskiem 

konceptiem, piemēram, aizguvumiem no medicīnas terminoloģijas.   

 

2.3.5. Autonomijas trauslums 

Pie riskiem pieder konfliktsituācijas ar redaktoru, kad nākas aizstāvēt savus uzskatus 

un pārliecību. Atklājas autonomijas trauslums, par kuru raksta Zigmonts Baumans: „Tā 

sniedzas pāri vienpusīgi ikdienišķam pragmatismam vai labas dzīves izrēķināšanai savu 

ikdienas vērtību tūlītējam īstenojumam. Autonoma cilvēkbūtne nevar nebūt trausla; 

autonomija nevar pastāvēt bez trausluma (t.i., bez stingra pamata trūkuma, bez determinācijas 

un nejaušības)...”
51

  

Studente vēlas vasarā pastrādāt savā nākamajā profesijā un, atsaukdamās uz 

sludinājumu, nosūta CV un pieteikuma vēstuli kādam laikrakstam. Galvenais redaktors aicina 

uz pārrunām un, noskaidrojis iepriekšējo pieredzi un zināšanas, nosēdina pie viena no 

redakcijas datoriem, likdams padomāt, ko varētu uzrakstīt par tuvojošos geju un lesbiešu 

gājienu. Pēc kāda laika viņš uzklausa studentes idejas, taču studente jūt, ka redaktors vēlas 

atbalstošu materiālu. Studentei nav pieņemama šāda attieksme, jo viņas katoļticība un 
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pārliecība liek aizstāvēt ģimeni un heteroseksuālu laulību.  Ko iesākt? Rakstīt /nerakstīt? Kā 

rakstīt? (Laura Lasmane, 2006) No kura avota? 

 

2.3.6. Dekontekstualizācija ir veids, kā vēstīt par notikumu medijos, īpaši televīzijā, 

samazinot kontekstuālo apkaimi, kas nozīmi ļautu saprast un izskaidrot būtiskāk. Par 

dekontekstualizāciju precīzi izsakās Alēns Turēns (Alain Touraine): „... galvenais televīzijas 

mērķis ir radīt televizuālus objektus - citiem vārdiem, pārvērst reālas, daudzveidīgas esības 

par objektiem, kas konstruēti ar televīzījas starpniecību televīzijai. Tas paveicams vieglāk, ja 

attiecīgiem raksturiem atľemta to relacionālā/attiecību, emocionālā un intelektuālā 

realitāte.”
52

 Dekontekstualizācija drukātos medijos izpauţas, piemēram, citētā fragmenta 

izraušanā no pārējā teksta un pārlikšana citā vai arī montāţas rezultātā tiek iegūts cits 

notikuma aspekts. 

 

2.3.7. Negatīvisms. Labu un negatīvu informāciju nākas sabalansēt, lai nepadarītu 

vardarbību, korupciju par parastu ikdienas parādību. 

Negatīvisms ir komunikatīvās vēsts satura pārspīlēta ievirze uz sliktām ziľām un 

noliegumu - viss ir slikti. Ēna nomāc bez-ēnas stāvokli un neatbalso to, padarīdama par 

neesošu labo, attīstībai spējīgo. Negatīvas informācijas paušana ir neizbēgama, jo dzīvē, kā 

zināms, netrūkst nejaušību, vardarbības un ļaunuma, tā nesastāv tikai no skaistu un labu 

mērķu ideāluma un to piepildījuma vai godīgas veiksmes gadījumiem. Ne vienmēr valda 

saskaľa starp deklarētiem mērķiem un praktisku vēlmju pārpilnu īstenību. Negadījumu, dabas 

un citu katastrofu izraisītu bojāeju, zvēriskuma un vardarbības vai  politisku afēru  un 

kukuļdošanas faktu netrūkst, taču tie nav vienīgie, kas apkaimē un dzīvē. Nav noliedzams, ka 

sabiedrībai jāziľo par tās drošību apdraudošām lietām, taču viss atkarīgs no mēŗķiem, kas 

medijus vada - atbildīgas rūpes par drošību vai nebūtiskā sensacionalizācija. Nepieciešama 

proporcija starp pozitīvo un negatīvo, lai neveicinātu depresīvu noskaľojumu vai noklusētu 

nebūšanas. Par neētiskumu var runāt, ja apzināti – komercnolūkos - negatīvo informāciju 

iesaista ziľās vai ja vēsts satur lokāli nenozīmīgu negatīvu nejaušību, kas nomāc būtiski 

svarīgo dzīves daudzveidību, kas vienmēr bijusi raiba, daţādi vērtējama un pārdzīvojamu 

izjūtu pilna.  

Ţurnālisti nepajauš, kā, ikdienā publicējot kaut vienu noziedzības faktu vai notikumu, 

ja to nelīdzsvaro parastas vai varonīgas rīcības paraugi, var rasties un veidoties priekšstats par 

pasauli, kas noziegumu pilna un bīstama. Pārmērīgas negativitātes gadījumā cilvēki izjūt 

diskomfortu un cenšas sevi pasargāt no nomācošām ziľām. Negatīvais piesaista uzmanību, bet 
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nevieš uzticību, ja pārspīlēts. Daţkārt nākas apbrīnot mediju izvēli, kad, neesot vietējām 

slepkavībām, avārijām, izmantoti nenozīmīgi pasaules notikumi, lai dienaskārtību daţādotu ar 

negatīvisma akcentiem. Noziegumam ir daudzi aspekti. Upura pārdzīvojums svarīgāks par 

detaļu verbalizāciju vai vizualizāciju vai slepkavas uzvārda atkārtojumu, radot slavenības vai 

varonības iespaidu. Ja slepkavību nepavada šausmas, nosodījums vai upuru līdzpārdzīvojums, 

mediju darbība nav uzlūkojama par atbildīgu un morālu. Nozieguma atdarināšana, pat ja 

ietekme un varbūtība ir niecīga, tomēr ir nozīmīgs pretarguments noziedzības publiskojuma 

bīstamībai. Bīstama nozieguma publiskošana, ja nav ievērota ētika, pārvēršas par mediju 

noziegumu. Pasaulē un Latvijā noziegumi tiek pastrādāti un Kaina simbols dzīvo, taču to 

nedrīkst pavadīt bezatbildīgs sensācijas akcents tā atveidojumā. 

 

2.3.8. Infoizklaide 

Mūsdienu tehnoloģijām ir pa spēkam jebko, arī ziľu, pārvērst dekontekstualizētā 

izklaidē. Līdzīgi reklāmai, kurā balss intonācija - seksīgums, mākslīgs dramatisms utt. nosaka 

pārdošanas panākumus, arī infoizklaide vērsta uz auditorijas piesaisti ar lētu ārēju spilgtumu. 

Informācijas un izklaides sajaukums ir īpaša ziľas ielogojuma jeb rāmējuma forma, kura 

atklāj zināšanas noslēgtā un pašsaprotamā veidā, atbrīvojot no jaunu nozīmju veidošanas 

piepūles, taču saglabājot kontroli pār iekodētām nozīmēm.  

 Izklaides tendenču pieaugumu un baţas par to izsaka angļu vārds infotainment pēc 

līdzības ar entertainment - izklaide. Latviešu valodā atbilstīgs varētu būt infoizklaides 

apzīmējums, kas apvieno informācijas un izklaides sintēzi. Infoizklaide novērš no nopietnām 

intelektuālām lietām, kas skar politiku, ekonomiku, reliģiju utt. Mediju radītās izklaides 

pētniekus satrauc vienkāršošana un vienveidība, kas samazina cilvēka vēlmju un patības 

daudzveidību un noplicina to. Infoizklaide banalizē un trivializē vēlmju pasauli, neprasot 

piepūli. Tā vietā, lai izglītotu un bagātinātu, notiek vienkāršošana un pielāgošanās masu 

pieprasītajām izpriecām un to vieglumam. Izziľas, intelekta, emocionāla līdzpārdzīvojuma vai 

kritiskas domāšanas piepūle atmirst, zinātkāri aizstāj virspusēja uzmanības piesaiste 

nebūtiskām detaļām un fragmentiem. Zaudējums ir attālināšana un atturēšana no 

samezglojumu risinājuma savā un apkaimes dzīvē. 

Informācijas izklaidējošais akcents galvenokārt saistāms ar sensacionālu ziľu, kura 

vienlaikus izklaidē un informē. Nozieguma šausmas, ugunsgrēki, seksa skandāli un citi 

notikumi it kā apmierina pieprasījumu pēc neparastā un pārikdienišķā, kuram tomēr zudis 

katarsisks un emocionāli bagātinošs raksturs. Apetīte pēc sensacionālas informācijas nav 

piesātināma, turklāt, būdama vairāk izklaidējošam pārsteigumam radīta, tā neveic patības 



 

 207 

emocionālu un intelektuālu pilnveidi. Izklaidei noder nodošanās spēlei, jautrība, šausmu stāsti, 

kas nav ikdienišķi, tāpēc piesaista auditoriju. Peļľa, kas iegūta no auditorijas un no reklāmas, 

ir mediju izdzīvošanas nosacījums, tāpēc tās piesaiste ir eksistenciāli būtisks uzdevums, kas 

liek nereti piemirst pašcieľu, atbildību un citus tālredzīgus un saprātīgus informācijas 

nosacījumus. Informācijas pasniegšana interesantā, viegli saprotamā, spēlīgi izklaidējošā stilā 

nepieprasa intelektuālu piepūli un vienlaikus pilda divas fukncijas - informē un rada labsajūtu 

un patīkamu baudu.  

21. gadsimta kultūrā izklaide nenoliedzami ieľem būtisku lomu. Pat nopietnā teātra 

izrādē cilvēki grib sagaidīt priecīgu izklaidi un smieties par katru atsevišķu, no konteksta 

izrautu epizodi: teātris ir atpūtai, nevis nopietnam intelektuālam darbam. Infoizklaide 

nopietno pārvērš nenopietnībā, jokā, humorā, ekspertu vai politiķu teiktajā atstāj efektīvas 

metaforas, atzīstot nopietnu un dziļu analīzi par garlaicīgu, tāpēc to nomaina virspusēji efekti 

un TV ainu vizuāla bauda. Labs humors, kā, piemēram, laikraksta Diena rubrika Zirnis joko ar 

savu asprātību ir pievilcīgi pārsteidzošs, taču runa ir par ziľu, kura zaudē savu informatīvo 

kvalitāti, kad nopietnu analīzi aizstāj, piemēram, politiķa metaforisks izteiciens.  

Starp daudzām citām pieprasītām izjūtām pētnieki uzsver satraukumu un dramatismu, 

kas pavada ziľu par vardarbību, seksa skandāliem un citiem pārsteidzošiem notikumiem
53

. Lai 

minētās izjūtas vairotu, top ceremoniāli pārspīlējumi vai pseidonotikumi no tā saukto 

slavenību dzīvēm - no cilvēkiem, kuri labprāt ļaujas publiskam ekshibicionismam. Kopā ar 

atsevišķiem politiķiem viľi uzlūkojami par komercializētu mediju personāţu. 

Komercializācija padara neskaidru vai dzēš robeţu starp nopietnu ziľu un šoka informāciju. 

Nav noliedzams, ka pati dzīve piedāvā pārsteidzošus notikumus, kurus atliek vien pārvērst 

mediētā informācijā, taču tie neaicina uz izklaidi, tāpēc palīgā nāk infoizklaides personāţs ar 

pseidonotikumu seriāliem. Iespējams, ka dramatisma pieprasījums nav tik liels nabadzīgākās 

valstīs, kur izdzīvošanas grūtības izraisa saspringtā  eksistences cīľā gūtas izjūtas, tāpēc 

negatīvās ziľas drīzāk nogurdina, nekā izklaidē.  

Pieaug izklaides meklējums teātrī un avīzē vai TV. Runa ir par negatīvu pārdzīvojumu 

proporciju, nevis to izslēgumu. Šoka informācija iesaista gribot negribot, līdzīgi asa siţeta 

filmai vai romānam, atslēdzot no ikdienas, taču būtu noţēlojama tā māksla, kuras vienīgā 

funkcija būtu izklaidēt, nevis ierosināt notikumu un raksturu jēgas pārdomas. Mediji kā 

populārās kultūras ţanrs, līdzīgi filmām, var būt gan domāšanas līdzeklis, gan izklaides 

instruments.  

Izklaide, kā zināms, atzīta par vienu no mediju funkcijām. Tā piedāvā citu, 

pārikdienišķu pieredzi, ko izsenis veikusi tradicionālā kultūra vai māksla, izraisīdama prieku, 
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jautrību, patiku, labsajūtu, baudu, atpūtu un citas dzīvi daţādojošas, relaksējošas izjūtas, 

ritmus, emocijas. Izklaide pārorientē publiku ar praktiskām lietām tieši nesaistītā notikumā, 

ļaujot baudīt citu, pārpersonīgu un pārikdienišķu spēles pieredzi. Modernās komunikācijas 

tehnoloģijas palielina izklaides vēlmju apmierinājumu, īpaši ar TV un portālu vai spēļu 

iespējām mobilajā telefonā.  

Izvērtējot izklaides baudu, jāľem vērā tās daţādība. Franču intelektuāļi Ţaks Lakāns, 

Rolāns Barts u.c. nošķīruši divu veidu baudu: patiku (plaisir), kuras pamatā ir kultūras 

nozīmes, un izpriecu baudu (jouissance) (to nemēdz tulkot angļu valodā), kurai piedēvēta 

ķermenisku izjūtu nozīme.  

Dţons Fiske (John Fiske), viens no TV kultūras pētniekiem, tām pievieno sociālās 

pozīcijas un struktūras baudu, iespējams, kultūras studiju marksistiskās orientācijas ietekmē, 

kura gūstama identifikācijā ar kādu dominējošu kultūru,  subkultūru vai opozīcijā tai. Kā 

norāda Fiske, televīzijas popularitāte izskaidrojama tieši ar to, ka tā sniedz daţādu baudu 

iespējas tik daţādiem skatītājiem, t.i., lielai skatītāju daudzveidībai
54

. Kā norāda Fiske, 

skatītājs ne tikai  piedalās nozīmju veidošanās procesā, bet nozīmju līdzveidošanā gūst prieku 

un baudu. Visas nozīmes un ar to saistītās baudas Dţons Fiske iedala trīs grupās - 

dominējošās nozīmes pieľemšana un identificēšanās ar to, opozīcija un visbeidzot - diskusijas 

bauda jeb patika, kas gūstama katrā no tām: ne tikai dominējošās nozīmes pārľemšanā, bet arī 

procesā - opozīcijā vai sarunās par nozīmi gūstams apmierinājums, prieks, aizrautība un citas 

pozitīvas emocijas un izjūtas.  

Dţons Korners (John Corner), cits kultūras studiju pētnieks, tipoloģizējis baudu jeb 

patiku televīzijā:  

 1) vizuāla bauda, kas gūta no it kā līdziesaistes notikumā. Daudzas baudas, ko rada 

vizuālā tēla skaistums;  

2) tēlojuma bauda; 

3) zināšanu ieguves bauda, faktu preciziātes bauda; 

4) humora un smieklu bauda; 

5) fantāzijas bauda, identificējoties ar dzīves stiliem, kas reāli ikdienā nepieejami.
55

 

Citas baudas rada datortehnoloģijas, kas ik mirkli dara pieejamu jebkuru vizuālo, 

audiālo vai intelektuālo vēlmju apmierinājumu. Problēmas nerada mediju izraisītās 

daudzveidīgās apmierinājuma un prieka iespējas. Problēmas sākas ar izlaides pārspīlējumu, 

pielāgojoties publikas gaumei, kura nemīl piepūli, bet kuras vēlme ir gūt prieku un 

apmierinājumu, neiedziļinoties un kritiki nedomājot. Kā norāda Ţorţs Bataijs, apcerot 
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Bodlēra dzīvi, bauda cilvēku izsmeļ, nogurdina, iztukšo, kaut arī neprasa piepūli. Tā vērsta uz 

esošo, ne uz nākotni. Bataijs pretstata baudu darbam
56

. 

Sadursme starp informāciju un izlaidi nav tik vienkārši atrisināma. Pēdējo sekmē 

sociālās atbildības izjūta, kad ne tikai peļna un masu auditorija, bet arī informācijas tiesību 

nodrošinājums vada mediju izvēli. Ētikas atgādinājums par sociālo atbildību ir viens no 

praktiskās rutīnas tendenču ierobeţojuma līdzekļiem. Infoizklaide brīdina par  atbildību, kas 

viegli atmetama, atveidojot,  piemēram, noziedzības vai avārijas vizualizāciju TV.  

Infoizklaidē specializējas dzeltenā prese jeb tabloīdi, bet arvien bieţāk to praktizē arī 

nopietni sabiedriskie TV vai radio un prese, pievienojot izklaidējošu raksturu nopietniem 

politiskiem notikumiem. Analīzes nopietnību aizstāj humors, ironija, smieklīgums, jautrība, 

spilgtas metaforas politiķu izteikumos utt.  Kad no nopietnas politiķa runas krīzes kontekstā 

ţurnālists izvēlas metaforiski spilgtu citātu, kurš ne tik daudz raksturo runas būtību, kā tēlainu 

spilgtumu, saskaramies ar infoizklaides diagnozi. Nopietnais pārvēršas smieklīgajā, un par 

tādu pamatoti vai nepamatoti var kļūt valsts, politiska partija, politiķis, ekonomiskas grūtības, 

cilvēku drāmas vai jebkas cits. Vēl izteiktāks izklaides raksturs piemīt kultūras informācijai 

un šoviem TV. Pēdējie uzlūkojami par TV veidotiem notikumiem, kuriem pārsvarā izklaides 

nolūks. Koru kari, ģimeľu dziedāšana, skaistumkonkursi, princešu kronēšana, o- karšu 

akadēmijas, Eirovīzija utt. interaktīvi iesaista uzvarētāju minējumu un balsojumu azartā. 

Kvalitatīva infoizklaide sniedz estētisku un māksliniecisku baudu, taču, kā jau norādīts, 

izklaidi bieţi nepavada emocionāli dziļa un refleksīva attieksme. Tā pamatota ar auditorijas 

vēlmi atbrīvoties no savām ikdienas problēmām un darba sareţģījumiem.  

Par to, ka izklaide pieprasīta, liecina reitingi, taču tie nekalpo par intelekta vai morāles 

kritēriju. Izklaide nav galvenā informācijas funkcija, un šīs atziľas ignorance noved pie 

sabiedrības intelektuālas un emocionālas paviršības. Atslodze ekrānā vajadzīga, taču daţkārt 

tā nesamērīgi nomāc nopietnu refleksijas un izziľas vēlmi, pieradinot pie smiekliem un 

jautrības. Tā uzlūkojama par manipulāciju, kura, kā raksta Ţans Bodrijārs, „ir nestabila 

cēlonība, kur pozitīvais un negatīvais viens otru rada un pārklāj, kur vairs nav ne aktīvā, ne 

pasīvā.”
57
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    3. Medijētikas morālās dispozīcijas 

3.1. Medijētikas kodeksi un individuālā atbildība 

Mediju ētikas kodeksi. Vērtību un normu kopumu, ko atzīst  par savu laikraksta 

redakcija, TV, radio vai portālu ţurnālistika, ietver ţurnālistu vai redakcijas ētikas kodeksi.  

Kodekss ir starpnieks starp jābūtību un rīcību, kas iekļauj profesionāli nozīmīgākos principus, 

normas, vērtības.  

Pirmie mediju kodeksi pazīstami kopš 20. gadsimta sākuma ASV. Viens no tiem - 

Kanzasas kodekss, kas rakstīts Kanzasas Izdevēju asociācijai 1910. gadā
58

. Pirmie radioētikas 

kodeksi arī  izveidoti ASV 1937. gadā. Līdz ar radio tehnoloģiju attīstību tie pastāvīgi 

papildināti. Pēc Otrā pasaules kara pieaudzis ētikas kodeksu skaits, ko noteicis pieprasījums 

pēc kara notikumu un kolaborācijas izvērtējuma. Mūsdienās par normu uzlūkojams fakts, ka 

katrai sevi cienošai redakcijai ir pašveidots ētikas kodekss. Latvijā kopīgu ētikas kodeksu 

ţurnālistiem nevar atzīt par dzīvotspējīgu autoritāti tāpēc, ka nav izdevies profesijas ļaudis 

apvienot kopīgā organizācijā. Taču ētikas kodeksi nav retums. Pastāv 1993. gadā izveidotais 

Ţurnālistu ētikas kodekss, kas ir pietiekami vispārējs, taču neaptver virzienus, kur 

nepieciešama uzraudzība un pašuzraudzība, mainoties modernām komunikācijas tehnoloģijām 

un padziļinoties liberālisma un demokrātijas izpratnei. Latvijas ţurnālistu asociācijas 1911. 

gadā pieľemtais ētikas kodekss ir detalizētāks un situācijai atbilstošāks, taču tajā izpaliek 

izvērsti uzraudzības un kontroles  nosacījumi. Ţurnālistu asociācija turklāt apvieno tikai daļu 

no Latvijas profesionālās ţurnālistikas. Kopīga kodeksa neesamību kompensē atsevišķu 

mediju  kodeksi, kāds ir, piemēram, Latvijas Radio, LTV, Dienas un citu izdevumu redakciju 

norādītās ētikas vadlīnijas. Nav pētījumu par to, kā minētie kodeksi darbojas un kā tie ietekmē 

ţurnālistu un mediju darbību kopumā.  

Ētikas kodeksu saturs pārsvarā ir viens un tas pats, tikai daţāds ir to dizains un 

prioritātes
59

. Kodeksi vienmēr uzsver mediju lomu demokrātijā, vārda brīvības nostiprināšanā 

un vārda brīvības neaizskaramības aizstāvībā, kā arī atgādina ţurnālistu un mediju patiesumu, 

godprātību informācijas ieguvē un vēstīšanā, akcentē diskriminācijas nepieļaušanu attiecībā 

uz etnisko piederību, reliģiju, dzimumu, profesiju un citām atšķirībām, pieprasa privātuma 

aizsardzību, izvairīšanos no interešu konfliktiem un cieľu pret ziľu avotiem un atsaucēm. 

Laba kodeksa izveidei ir savi nosacījumi, kas paredz:  

1) ietvert kodeksā vērtības un normas, kas veicina valsts un sabiedrības interešu 

ievērošanu ikdienas darbā;  

2) iesaistīt vadību, medijus un ţurnālistus ētikas kodeksa izstrādē; 

3) lietot skaidru un labvēlīgu valodu un stilu; 



 

 211 

4) radīt  efektīvas metodes kodeksa popularizēšanai; 

5) praktizēt regulāras atsauces uz kodeksu ikdienas darbā; 

6) regulāri pārskatīt, papildināt un atjaunot kodeksa normas atbilstoši situācijas 

vajadzībām.  

 Izstrādāti priekšlikumi kodeksa funkcionēšanai:  

1) kodeksa izsniegšana jauniem darbiniekiem; 

2) atsauces uz kodeksu personālam adresētajos dokumentos;  

3) diskusijas par kodeksu un atsaukšanās uz to  darbinieku sanāksmēs; 

  4) kodeksa pieejamība datortīklā;  

5) uzraksti ar kodeksu; 

  6) mācības par kodeksu. 

Kodeksu var uzskatīt par normu sistēmu, kas sniedz padomu, kā labāk un saprātīgāk 

rīkoties, taču tas nav dogmatiski lietojams situācijas analīzē, par ko teikts ievadā par ētiku. 

Kopš 20. gadsimta 70. gadiem arvien noteiktāk pat ierēdľu ētikā akcentēta nevis norma, bet 

personiskā ētika, tā dispozīcija, kas ietverta krietnuma, godprātības un citos patstāvīgas 

tikumiskas lemšanas jēdzienos. Ienāk jaunas situācijas, kurām esošais kodeksu normatīvisms 

neder, jo izrādās vēsturiski pārāk tāls, atšķirīgs un vispārējs. Diskusija par to, vai ierēdnis 

drīkst savas pārliecības dēļ atteikties no geju laulību reģistrācijas, piemēram, ir jauna situācija, 

ko nevarēja paredzēt ASV pieľemtā konstitūcija iepriekš, tāpat kā geju un lezbiešu gājiena 

atveidojumu ţurnālistikā. 

Tāpat kā pastāv šaubas, vai likums ir morāles minimums, tāpat pamatotas šaubas 

pastāv par jebkuras likuma robeţās pastāvošas brīvības ētiskumu. Protams, klaja tiesiska 

pārkāpuma vai spiediena, kā Latvijā mēdz apgalvot, gadījumā, likuma burts var glābt, taču 

līdz tiesāšanās praksei nonākušu situāciju niecīgums liecina, ka sociālā kārtība tikai daļēji 

pieder normatīvai uzraudzībai un kontrolei. Nenoliedzot likuma kodeksu formālo vērtību, 

faktiskais lietojums atkarīgs no ikviena ţurnālista, izdevēja, redaktora utt. individuālo motīvu 

ētiskuma un tikumiskās dispozīcijas. Līdz ar to, atkārtojot pirmajā nodaļā teikto, jāapgalvo, ka 

morāles kodekss pēc būtības nav pielīdzināms likuma formai. Kodekss vairāk norāda uz vīziju 

vai normatīvām principu zināšanām, kamēr situācijas, nerunājot par to niansēm, tas tā vai tā 

neatspoguļo. Turklāt situācijas risinājums vienmēr notiek saskaľā ar daudziem praktiskiem 

apstākļiem un nosacījumiem, arī ar pastāvošo morāli, ne tikai ar kodeksu ētiku. Taču noliegt 

kodeksa lomu nevajadzētu vairāku apsvērumu dēļ:  

1) kodeksi satur minimālas, kaut arī būtiskas profesionālās ētikas zināšanas; 
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2) noder par uzraudzības un kontroles dokumentu, kaut arī atšķirīgu no juridiskiem un 

citiem formāliem dokumentiem sava  pārsvarā neinstitucionālā rakstura dēļ; 

3)  atgādina par morālā aspekta respektēšanu kvalitatīvā mediju un ţurnālistu darbībā.  

Ētikā vienlīdz svarīgas ir normas, kas attiecas uz aizliegumu un pozitīvs 

pamudinājums rīkoties tikumiski. Labs kodekss ietver abas zināšanas - gan liegumu, gan 

pamudinājuma aspektu. Turklāt nevar apgalvot, ka viens izlēdz otru, piemēram, melu 

gadījumā, kur nemelot nenozīmē atklāti teikt patiesību jebkurā gadījumā. Noklusēšana daţkārt 

var būt ētiskāka par meliem un atklātu patiesību, kā tas ir ar avota atklāšanu sabiedrībai 

nozīmīgas, bet avota drošībai bīstamas informācijas gadījumā. Arī runāšana aplinkus, „caur 

puķēm”, ja tai pamatā ir ētiski mērķi un nolūki, komunikācijā atzīstama, lai novērstu 

neauglīgus konfliktus, nepamatotu satraukumu (morālo paniku) vai mudinātu pozitīvu 

kognitīvu interesi. Kodekss ir tikai viena ceļa zīme hipertekstā, ko sauc par dzīvi un 

attiecībām. Ja vien ţurnālista domāšana būs pietiekami radoša un tikumiska, diezin vai viľš 

nejauša sareţģījuma gadījumā meklēs palīdzību kodeksā. Pieredze, patstāvīga domāšana un 

intuīcija ļaus rast saprātīgu risinājumu, nemeklējot kodeksa normas kā sienu, pret ko 

atbalstīties. Tomēr daţkārt sienas atbalsts nepieciešams, jo satur nozīmīgas fona zināšanas, 

kurām loma dispozīcijas ierosinājumā un uzturēšanā; retāk tas kalpo par atsevišķas situācijas 

risinājuma padomdevēju. Kodeksi nav domāti arī tikai ētisku pārkāpumu identificēšanai vai 

sodīšanai, bet rosina un iedvesmo pašam meklēt profesionāli kvalitatīvāku izvēli un 

efektīgāko risinājumu. Tas kalpo par horizontu, ceļa zīmi, kas norāda būtiskāko izvēlē, bet 

neder par stingru mēru vērtējumam. Ir faktiskas dzīves gadījumi, kurās pilsoniska drosme 

sadrupina kodeksa stingumu un piedāvā citu kārtību.  Kodekss un atsaukšanās uz to daţkārt 

drīzāk liecina par neradošu un bailīgu, formālu vai bezatbildīgu, ne atbildīgu rīcību. Un tomēr 

tie pastāv, apliecinādami savu lomu sociālās kārtības iedibināšanā.  

Ţurnālistam praksē palīdz nepieprasītā filozofiskā ētika, kas ieradina intelektuāli 

plašāka horizonta domāšanai un ļauj sevi vērtēt racionālā kopsakarā ar pārikdienišķām 

situācijām. Filozofiskā ētika nepastāv vienskaitlī. Vēsture atklāj daţādas ētikas. Filozofija un 

ētika veido intelektuālo pamatni pārdomām, potenciālu dispozīciju izvēlei. Šā vai tā situācijā 

nāksies lemt vai reflektēt par to pašam, tāpēc filozofija potenciāli sagatavo patstāvīgai 

lemšanai, salīdzinot refleksīvi iecerēto ar īstenojumu un diagnosticējot ne tikai citu, bet arī 

savus lēmumus, lai atkārtotu pilnīgākos un novērstu muļķīgos, pārsteidzīgos un kļūdainos.  

Vai ētikas kodeksi ierobeţo brīvību un padara vienveidīgu ţurnālista rīcību? Vai ētikas 

kodeksi glābj no neķītrības, sensacionālisma, amorālas komunikatīvās prakses? Nevar 

nepiekrist Endrjū Belsejam un Rutai Čedvikai (Ruth Chadwick), ka nozīmīgāka loma 
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dilemmu gadījumos pieder pašam ţurnālistam, nevis ētikas kodeksa principiem un normām
60

. 

Kodekss var noderēt ne tikai godīgas un patiesas ţurnālistikas veidošanai, bet var mazināt 

radošu individuālu lemšanu un atbildību par to dogmatiskas atsaukšanās gadījumā. Tā 

funkcionalitāti nosaka jau minētā dispozīcija uz patiesumu un godīgumu, tikumiskas 

domāšanas spēja un no tās izrietošā atbildīguma izjūta. Lai cik labs un pilnīgs būtu kodekss, 

ētiskās dilemmas reālos gadījumos jārisina ţurnālistam pašam vai redaktoram, tāpēc 

Aristoteļa phrōnesis - gudra morāla lemšana situācijā - ir nozīmīgāka par formālām kodeksu 

zināšanām, kaut gan tās nav atzīstamas par šķērsli. Kodeksi nevar paredzēt katru atsevišķo 

situāciju tās daudzveidīgajās niansēs un variācijās. Katrs atgadījums ir tikai viens un kā tāds 

ne tikai refleksīvi, bet arī praktiski paliek atsevišķa aktora un gadījuma atveidotāja ziľā, par 

ko saľem publisku vērtējumu. Tāpēc jāpieľem daţādu pētnieku atzinums, ka kodekss ir 

kognitīvi nepieciešams kā normu un vērtību sistematizējums vai jābūtības kanona izpausme, 

bet nav pietiekams, lai ar to nodrošinātu lemšanu profesionālā situācijā.  

 

3.2. Kognitīvās dispozīcijas: precizitāte un patiesums 

Brīvība vienmēr saistīta ar pašierobeţojumiem, ko vada morālā dispozīcija jeb ievirze. 

Lai individuāla, brīva izvēle negrautu sociālo kārtību un neierobeţotu citas personas brīvības 

tiesības, pastāv kāda spēja apzināties savtīga labuma nenoteiktās robeţas.  

Dispozīcijas jēdziens noder ţurnālistu rīcības stimulam un vērtējumam labāk par 

vērtību jēdzienu, kaut gan balstās uz tām. Vērtības, kā jau minēts iepriekš, norāda uz saprātīgi 

vēlamo, labo, jēgpilno, uz iespējamību, vēlamību un perspektīvu, taču dispozīcija ţurnālistikā 

atbilstošāk raksturo darbības aspektu - nodomus, izvēli un īstenojumu, vēlmju, principu un 

vērtību kopumu jeb perspektīvu, kas vada izvēli situācijā. Morālās dispozīcijas iespaido vēsts 

kvalitāti, apliecinot to vienlaikus gan kā konstruētu veidojumu, gan patiesu īstenības 

atveidojumu Tās veidojas un mainās gan vēsturiski, gan profesijai atbilstīgi, gan ţurnālista 

patības kopsakarā. Morālās dispozīcijas bieţi ir pretrunā ar savtīgām medija vai ţurnālista 

vēlmēm, tāpēc tās nereti upurē citu – komercinterešu, slavas vai popularitātes dēļ. Vienlaikus 

dispozīcijas ir nosacījums gan ţurnālista autoritātei, gan uzticamībai. 

      Dispozīcija vēsti ietekmē gan kognitīvi, gan motivācijas aspektā - kādu 

sabiedriskā pakalpojuma labumu tā sniegs, kādu racionālu un emocionālu iespaidu tā atstās uz 

citiem. Morālā dispozīcija nepieļaus maldināšanu, negodprātību, paviršību; tā vadīs 

informācijas laukā, kalpodama par savveida karti, pēc kuras orientēties sareţģītos politikas un 

savstarpējo attiecību notikumos. Tas, ka tā nenotiek vienmēr, norāda uz dispozīcijas vājumu 
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un vienlaikus uz komercmērķu vai citu ar izdzīvošanu un labklājību saistītu mērķu dominanti. 

Saskaľā ar mūsdienu medijētikas teorijām turpmāk raksturosim trīs profesionālās dispozīcijas:  

1)  patiesības, patiesuma dispozīciju, kas atbilst mediju un ţurnālistikas kognitīviem 

aspektiem; 

2) valodas dispozīciju, kas virza domāšanas loģiku,  kultūru un valodas ētiku;  

3) profesionālās patības dispozīciju, kas stimulē godprātību, taisnīgumu, atbildību, 

iejūtību, toleranci un  garantē vēsts uzticamību. 

 

3.2.1. Objektīvu faktu subjektivitāte 

Par vienu no ţurnālistu ētikas kanonu atzīta objektivitāte. „Objektīvi” nozīmē pēc 

iespējas tuvāk oriģināla atveidojumam, saglabājot saikni ar atveidojamo, taču, kā jau 

vairākkārt ieskicēts, daţādo vēlmju, vērtību un attieksmes dēļ objektivitātes iespējamība ir 

apšaubāma. Ţurnālista patība, individuālitāte, profesionālisms būs klāt ziľu produktā un ziľu 

vākšanā (iegūšanā). Ţurnālistam būtu jādistancējas no savām vēlmēm, simpātijām, 

antipātijām, taču, ja viľš grib būt nevainojami patiess, viľam nav jāslēpj sava attieksme. Nav 

ziľu, ko nebūtu skārušas vērtības un tiešāks vai netiešāks vērtējums, tāpēc vērtējuma un 

vērtību nošķīrums nebūtu atzīstams par objektivitātes pazīmi: objektīvs nav tāds, kur fakti un 

vērtības nošķirtas. Ar to parasti saprot neitralitāti, precizitāti notikuma atveidojumā, 

faktiskumu, arī godīgumu un patiesumu, bez kura precīza reportāţa un vēsts nav iespējama.  

Ir nepieciešama neliela vēsturiska atkāpe, lai izprastu, kā radies objektivitātes jēdziens, 

kas kādreiz atzīts par zinātniskuma un patiesības ekvivalentu, bet par to mūsdienās pastāv 

pamatotas šaubas.   

17.-18. gadsimta zinātne nošķīra divas substances - izplatībā esošo matēriju un apziľu, kas formulē 

likumus un domā. Stabils nošķīrums starp matēriju un apziľu raksturīgs gan Renē Dekarta metafizikai, gan 19. 

gadsimta marksistiskai patiesības atveidojuma teorijai. Jāatzīst, ka jau 18. gadsimtā Imanuels Kants pārvietoja 

izziľas akcentus no objekta uz subjektu ar viľa prāta spējām un apriorām  (pirmspieredzes) formām. 

Objektivitātes nešaubīgums apšaubīts analītiskās filozofijas tradīcijā, izzinot lingvistiski pastarpinātās lietu 

pasaules un apziľas attiecības. Arī Huserla fenomenoloģija uzsver apziľas intencionālo, t.i., par apziľas 

priekšmetu, apziľas saturiem pārvērsto lietu pasauli. Līdz ar to ienāk atzīta valodas un apziľas līdzdalība 

notikuma atveidojumā, ko pastiprina subjekta intences, vēlmes, attieksme un citas subjektivitātes izpausmes. 

Tāpēc mūsdienās daţi ţurnālistikas teorētiķi vairāk balstās uz subjekta centrismu, nevis objekta atveidojumu, 

kurš nav iespējams citādi, kā ar subjekta intenču, ielogu (perspektīvu, rāmējumu utt.) starpniecību.  

Objektivitāte kā faktu un vērtību nošķīrums iederas klasiskā liberālisma teorijās, kurās 

uzsvērta indivīda autonomija. Lai to aizsargātu, tiek šķirta neitrāla reportāţa no viedokļa, kas 

var ietemēt indivīdu, vājinot viľa autonomu spriedumu. Tradicionālajam ţurnālistu principam 
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- faktu un vērtību nošķīrumam - jākalpo ne tikai patiesumam, bet arī indivīda patstāvībai un 

neatkarībai, jo faktu/viedokļu nošķīrums racionāli atvieglo liberālisma mērķi. Bērka (Jason 

Burke)??? ceturtās varas jēdziens iederas liberālisma uzskatu sistēmā ar neitrālas faktuālas 

informācijas ienesumu, lai stiprinātu indivīda lemtspēju valstī. 

 Teorijas mainās. Liberālisma skaidrību un pamatotību sašūpo, pirmkārt, šaubas 

par autonomijas iespējamību un, otrkārt, moderno komunikācijas tehnoloģiju iespējas veidot 

un samontēt reālus faktus tā, lai nezustu patiesums, bet tai nevar piedēvēt vairs precīzu 

notikuma atveidojumu. TV reportāţa var tā samontēt notikumus, ka to gluţi par patiesu 

atveidojumu nevar nosaukt. Veidojas paradokss -  faktoloģiska informācija ir, bet tā nav 

dēvējama par patiesību. Ţurnālista individuālā darbība problematizēta komandas darba 

rezultātā tāpat kā neatkarīgas faktu informācijas iespējamība, kas ir moderno komunikatīvo 

tehnoloģiju rezultāts. Līdz ar to par apšaubāmu pārvēršas objektivitātes jēdziens, kas 

tradicionālās teorijās iekļaujas, pateicoties faktu/viedokļu nošķīruma principam un ticībai tā 

īstenojumam. Objektivitātes pamatojumam izmantota atbilstības (korespondences - 

correspondence)  teorija par faktu un notikumu saskaľojumu ar to atveidojumu vēstījumā.  

 Būtisks ir Hēgeļa sniegtais objektivitātes raksturojums, kurā nošķirtas divas 

izpausmes: 1) rīcība ir objektīva, kad tā atbilst vispārējai formai, proti, ir neitrāla - bez 

patvaļas, savtīgām iegribām un kaprīzēm, kā arī bez dīvainībām; 2) ja rīcība vērsta uz patiesu 

lietu, nevis saistīta ar kādu savtīgu interesi
61

. Kā redzams, Hēgelis akcentē iekšējus patiesuma 

kritērijus, nevis ārēju salīdzinājumu starp atveidojamo un atveidojumu. Atveidojums pastāv, 

taču kopsakars starp atveidojamo un atveidoto priekšmetu ir sareţģītāks nekā Dekarta 

subjekta un objekta noteiktā un skaidrā nošķīrumā. Subjektu klātbūtne atveidojuma izvēlē 

tieši morālo pozīciju izvirza par nosacījumu atveidojuma patiesumam.Tādējādi atveidojuma 

jeb ziľas patiesums lielā mērā ir atkarīgs no ţurnālista/ medija intelekta un morālās 

dispozīcijas.  

 Ne mazāk svarīga par profesionālismu un saprastspēju ir vēlme atveidot 

patiesi, nekropļojot notikuma saturu kāda interesēs. To var saukt par neitralitāti, autonomiju, 

taču tikai ar piebildi, ka to vada morālas vērtības un tikumi jeb dispozīcijas. Ţurnālists ir 

iekļauts atveidojumā, un tā ir viľa izvēle - apzināties atveidojuma patiesumu un īstenot to vai 

atteikties kādu ar atveidojuma tiešumu nesaistītu interešu vārdā. Jāpiekrīt Jirgenam 

Hābermāsam, kurš Hilarija Patnema (Hilary Whitehall Putnam) pragmatisma kopsakarā 

norāda, ka mūsu intereses un vērtīborientācijas  ir tik dziļi ierakstītas  mūsu skatījumā uz 

lietām, ka ir bezjēdzīgi mēģināt atbrīvot faktus, ko caurauţ vērtības no visa, kas ir 

normatīvs
62

. Līdz ar to norādītas šaubīgas robeţas starp patieso un nepatieso, ja visur iesaistīts 
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vērtību ielogs, bez kura nav domājams faktu redzējums un stāsts. Kad fakti saausti ar vērtībām 

tik cieši, ka tie nav nošķirami, tad, iespējams, grūtāk atbildēt uz kognitīva patiesuma 

jautājumu. Ētikā ir citas dispozīcijas, kas patiesumu stiprina, neraugoties uz kognitīvisma 

grūtībām patiesības nošķīrumā.  

Viedokļu daţādību mazina ekspertu, intelektuālās elites piekļuve komunikācijas 

kanāliem un t.s. vienkāršās tautas viedokļu epizodiskums. Īpaši nozīmīga ir viedokļu daţādība 

vēlēšanu kampaľu vai referendumu laikā, kad mediji var nopietni ietekmēt izvēli, iesaistot 

politiskos tehnologus un viedokļu veidotājus, pateicoties to rīcībā esošiem finansiāliem 

līdzekļiem. Nevienlīdzīga varas sadale  sabiedrībā liedz viedokļu daudzveidību, atkārtojot 

vienus un atstājot nepamanītus citus viedokļus.  

Objektivitāti kā faktu un vērtību spriedumu nošķiršanu saprot angļu, vēlāk arī 

amerikāľu tradīcijā, kur britu analītiskās filozofijas un Alfeda Aiera (Alfred Ayer) 

verifikācijas teorijās ar faktu saprasts atveidojums, kas satur zināšanas, kamēr vērtējums 

attiecas uz emocijām, intuīciju, kas ir sociālas vienošanās rezultāts. 

Mūsdienu medijētikā pastāv divas paralēlas, it kā par pašsaprotamām atzītas 

plašsaziľas domāšanas galējības - objektivitātes imperatīvs un konstruktīvisma akcentējums. 

Objektivitātes prasība aicina pēc iespējas precīzāk atveidot situāciju vai procesu, 

konstruktīvisms norāda uz subjekta, viľa vēlmju un spēju klātbūtni ikvienā medijproduktā. 

Reti apspriestas abu domāšanas ievirţu attiecības, tāpēc paanalizēsim, vai pretrunas pastāv un 

kā tās atrisināmas. Par kontrastvielu izvēlēdamies mākslu, noskaidrosim, vai objektivitātes 

prasība ir īstenojama un, no otras puses, vai viss, kas iekļauts mediju vēstījumā, patiešām  ir 

tikai konstrukcija. 

Par reālā un iztēlotā attiecībām tēlaini domājusi Maltas dzejniece Simone Ibanesa 

(Simone Inguanez), iespējams, mīlestības kopsakarā:  

„manis nav, ieskaties ciešāk 

- un tu mani neredzēsi, 

jo manis nav, ir vien tas, ko tu radīji 

sev. 

 

tu centies mani sasiet 

saiti pie saites, mezglu pie mezgla, 

bet katrs mezgls sien tevi 

sasien, sasien, tu esi sapinies 

ik virves mezglā, sapinies ir tavs prāts 

ar mani 
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un atceries, tevis nav 

- lai arī redzēju tevi 

jo tevis nav, ir vien tas, ko es radīju 

sev 

 

gribu tevi satvert 

vairs nemoku, nemezgloju 

un ļauju tev 

pazust- kļūt par neko.”63 

 

  

Dzejas doma par pašradītā tēla  attiecībām ar „tevi”, ar ķermenisku un simbolisku 

realitāti, ievirza atbildes meklējumos par patiesību, par atveidotās vēsts saikni ar atveidojamo 

notikumu vai personu. Kādas attiecības pastāv starp faktisko un tā subjektīvo redzējumu 

mediju produktā un mākslā, kura atzīta par radikālāko brīvas radīšanas izpausmi? Īslandes 

rakstnieks Halgrīms Helgasons (Halgrim Helgason), ţurnālista izvaicāts par mākslas 

funkcijām, raksta: „Likt cilvēkiem redzēt dzīvi citā gaismā. Arī izklaidēt... Tā ir laba izklaide, 

kas provocē jūs domāt, redzēt lietas citā gaismā, jaunā veidā.”
64

 Līdzīgos neskaitāmos 

izteikumos par mākslu kopš Platona dialoga Jons tā atzīta par savdabīgu prāta un jūtu sintēzi, 

radošas iztēles brīvu spēli, kurā tomēr pastāv kāds tiešāks vai netiešāks sabalsojums ar cilvēka 

pieredzi, saglabājot komunikatīvas attiecības ar lasītāju/klausītāju. Arī medijos atveidotie 

notikumi sabalsojas ar atsevišķām, nevispārinātām citu pieredzēm. Atšķirības ir mediju 

faktiskuma jeb dokumentalitātes raksturā. Mākslinieciskās tēlainības līdzekļi ir arī mediju 

arsenālā, taču dokumentālais fakts un profesionālie mērķi attur no pārmērīgi brīva, ar aktuālo 

notikumu nesaistīta to lietojuma. Uzskatāmības labā  atgādināmas Pētera Brūvera dzejas 

rindas:  

„ pacelties 

virs metaforu labirintiem 

un atkal nosaukt vārdā 

šo akmeni 

šo puķi 

un šo dzīvi...”65 

 Plašsaziľas līdzekļi no dzejas, mākslinieciska stāsta tādējādi galvenokārt atšķiras ar 

dokumentālo pamatni. Vizuālā un verbālā valodā pārvērstas citu sāpes un prieks, 

dokumentējot nevis iztēlotas, bet faktiski atklātas domas un pārdzīvojumi. Maza nianse tomēr 
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ir būtiska - arī medijs pārvērš faktisko savā profesionālajā valodā, tikai mediju teksts un 

valoda pieļauj mazāku iztēles lauku un daudznozīmību savas dokumentālās saiknes dēļ. Grūti 

tveramās un nenosakāmās attiecības starp faktisko un subjektīvi pievienoto jeb konstruēto ir 

medijētikas lauks, kurā  atšķirībā no mākslinieciskās brīvības akcentēta atbildība par citu 

teiktā, darītā pārvēršanu  rakstos, skaľās, ekrānvalodā jeb medijvēstījumā.  Līdz ar to atšķirībā 

no brīvas iztēles tiesībām medijos atveidotais saistīts ar atbildību un atveidojuma ētiku –, cik 

tālu ţurnālists tiesīgs iet faktiskā pārveidojumā. Jādomā par to, „kādu balsi es piešķiru citam, 

izteikdams/a to savā balsī”, kā atgādina mediju pētnieki Čouliaraki un Fērklū
66

. Turklāt balsij 

jāsaskaľojas arī ar auditorijas uztveri, kura, kā noskaidrojām, var būt demokrātiski daţāda - 

daţkārt taisnīgi kritiska, citkārt nepamatoti īgna un aizvainota, taču mediju ziľai jābūt 

saprotami izteiktai patiesībai.  

Visām interesēm pieskaľoties neizdosies, tāpat kā neizdosies apmierināt visu 

pieprasījumu. Patiesums, nodomu īstums, korektums mazinās pārpratumus kopā ar vēstītā 

skaidrību.   

 

3.2.2. Veidola vai tēla maģija 

 Salīdzinājumā ar mākslu svarīga vēl viena nianse. Mākslā parasti uzsver tēla un 

tēlojuma klātesamību. Tēls ir vizuāla vai retoriska konstrukcija, un tajā ir ievērtētas veidotāja 

vēlmes, attieksme un vērtības. Labāk par tēlu ţurnālisma produktu izsaka veidola jēdziens. 

Atšķirībā no tēla tas saglabā saikni ar atveidojamo aktualitāti, vienlaikus ietverdams valodas 

un subjektivitātes potenciālu. Tiem, kuriem nav un nebūs pazīstams oriģināls, jāpaļaujas uz 

piedāvāto veidolu, kas savukārt atgādina par ţurnālista intelektu, profesionalitāti un tikumu. 

Ţ.P. Sartrs lieto iztēles jeb iedomājuma jēdzienu (imagination), norādīdams uz iztēles 

maģisko raksturu: „Iztēles akts [..] ir maģisks akts. Tā ir pieburšana, kas iepriekš nolemj 

padarīt kādu domu objektu, atklāt vēlmju priekšmetu tādā veidā, lai tas kādam piederētu. 

Vienmēr šajā aktā ir kaut kas no valdonīguma un infantīlā, atteikšanās no distancēšanas un 

grūtībām.”
67

 Apziľa spēj jaunradīt, iztēlojoties, vērtējot, veidojot un iekļaujot tēlā/veidolā sevi 

un savu attieksmi. No veidola ir atkarīgs atveidotā publiskais redzējums, kas turpmāk dzīvos 

savu dzīvi publiskajā telpā, radīdams attieksmju un attiecību tīklu. Jāatceras Sartra norāde, ko 

izmantojis Rolans Barts, ka tēls nav ekvivalents un analogs uztvērumam, bet iztēlē tas rada, 

izsauc noteiktu attieksmi. Uztvērumu papildina attieksme pret kaut ko. Ne velti uzmanība 

pievērsta metaforām, kuras uzskatāmāk palīdz izteikt tēlu/veidolu komunikatīvi poētiskā 

valodā. Tēls, kas veidots no valodas zīmēm un vārdiem, var atstāt jebkuru iespaidu, ko 

mākslinieks vai ţurnālists iecerējis, īpaši, ja oriģināla nav vai tas  atpazīstams tikai no ziľas, 
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apraksta un gleznojuma. Medija ētiska atbildība par cilvēku, vienalga, mākslinieku vai 

politiķi, viľa pārvēršanu tekstā un vizualizācijā pastāv, lai nenodarītu netaisnīgi pāri 

oriģinālam. Iztēle, precīzs uztvērums, izziľa (pētniecība), profesionāla valoda sakļaujas, lai 

rastos veidols, kas tālāk dzīvos relatīvi neatkarīgu publisko dzīvi, atkārtots, pārtverts, būvēts 

un pārbūvēts no jauna.  

Veidols nav vienkārša notikuma tekstualizācija un pārnesums. Tāpat kā fotogrāfija pēc 

Sūzenas Sontāgas Par fotogrāfiju (1977) un Rolāna Barta Camera lucida (1981) nav 

uzskatāma par vienkāršu kopiju, arī medijs, līdzīgi māksliniekam, nav tikai starpnieks, pasīvs, 

neitrāls informācijas raţotājs, bet piedalās sociālā un privātā notikuma veidošanā, publiskās 

telpas papildināšanā ar kaut ko citu, kas pats - šis ienestais cits - teksts, video, tēls, uzskatāms 

par medijētikas notikumu.  

Mediju pienesumam ir paredzamas un neparedzamas sekas: ţurnālisti bieţi veido 

notikuma pavērsienus, kādi nebūtu iespējami bez veidola ietekmes.  

Mediji un to tehnoloģija kopā rada un konstruē savu pasauli, savu „fotogrāfiju”, 

notikuma verbālu vai vizuālu atveidojumu, kuram var piemērot Sūzenas Sontāgas pārdomas 

par fotoattēlu: „Fotoattēls rāda ne tikai to, ar ko vainagojusies notikuma un fotogrāfa 

sastapšanās, notikums ir arī pati fotografēšana, turklāt kā tāds tas bauda izľēmuma tiesības - 

iejaukties, pārľemt vadību vai ignorēt visu, kas notiek. Fotoaparāts kā starpnieks jau ir 

mainījis to, kā izprotam situāciju. Fotoaparāta visuresošais redzoklis uzstājīgi liek domāt, ka 

laiks sastāv no interesantiem notikumiem - tādiem, ko vērts iemūţināt fotoattēlos. Savukārt 

tas ļauj it viegli iedomāties, ka ikkatrs notikums, ja reiz notiek, neatkarīgi no tā morālās 

iedabas, noteikti ir piepildāms - ienesams pasaulē kā kaut kas cits, proti, fotoattēls. Kad 

notikums būs galā, attēls paliks, piešķirot notikušajam tādu kā nemirstību (un nozīmību), ko 

nekādi citādi iemantot nebūtu iespējams.”
68

 Ar klātpienesumu pamatojama atbildība par 

atveidoto pasauli, par veidolu, kas informatīvi paliks uz dzīvi sociālā un indiviuduālā telpā - 

domāšanas un darbības telpā - un to ietekmēs. 

3.2.3. Fakts un morāls vērtējums.  

Mūsdienu ētika iesaka paplašināt perspektīvu, nevis izvēlēties tikai divas polarizētas 

„vai nu vai” pieejas, bet iekļaut daudzas puses: „Ţurnālistam jāizvēlas daudzas puses savu 

stāstu fokusējumam, taču tad, kad viľš izvēlas tikai divas, lai dotu polarizētu „vai nu vai” 

perspektīvu, pazaudētas nianses, kas pilsoľiem nepieciešamas, lai saprastu situāciju, pirms 

pieľemt zinošus lēmumus pašvadošai rīcībai”, šis  Denijas Elliotas (Deni Elliott) izteikums 

neattiecas tikai uz dabas katastrofām, bet paplašināms attiecībā uz ţurnālista pozīciju vispār. 

69
  Atsauce!!! Journalism ethics: a reference handbook ?- Vai šī grāmata? 
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Sabiedrībai arvien jāsastopas ar jaunām, vēl neizvērtētām praksēm, kāda ir, piemēram, 

sociālie tīkli un e-bibliotēka. Jauns, enerģisks cilvēks izveido valstī pirmo e- bibliotēku, taču 

pēc vairākkārtējām izdevēju, grāmattirgotāju un autoru sūdzībām varas iestādēm nākas 

bibliotēku slēgt. Varētu uzskatīt, ka pastāv tikai divi - bibliotēkas veidotāju/ lietotāju un 

polārais izdevēju/tirgotāju viedoklis. Taču ţurnālisti atklāj kādu niansi - e-bibliotēka ir 

neatsverams ieguvums neredzīgajiem. Bibliotēkas tehniskajā veidošanā iesaistīti cilvēki ar 

īpašām vajadzībām, kuri zaudē iztikas avotu. Ne visi autori ir vienprātīgi autortiesību 

jautājumu pārkāpumos, jo daţiem svarīga publiskošana un darba pavairošana. Bez minētajām 

niansēm gadījums paliek vienkāršots, kaut arī patiesi atainots. Daţkārt neliela nianse maina 

visu ielogu un skaidrojumu, kā arī sabiedrības/auditorijas attieksmi.  

Minētais daudzperspektīvais skatījums attiecināms uz fotogrāfiju, par kuru Denija 

Elliota raksta: ”Vizuālie ţurnālisti vienmēr zinājuši, ka fotogrāfs nav spogulis visam ārpus 

viľa notiekošajam, bet ka viľš parāda tikai to realitātes daļu, ko izvēlas ar savu smadzeľu 

filtru, kas funkcionē viľpus kameras. Tēliem (images) piešķirta nozīme, tos atlasot, izvēloties 

leľķi, kompozīciju un rāmi. 
70

 Atsauce! 

Vienkāršots pretstatījums neder fakta un viedokļa/vērtējuma polarizācijā, kas ilgstoši 

teorētiski kalpojis par patiesuma kritēriju mediju teorijās un ētikā. Fakta un vērtējuma/ 

viedokļa attiecības nav uzlūkojamas par vienkāršu dihotomiju, jo emocionāls vērtējums 

paspilgtina faktu un virza tā atklāšanu un izgaismošanu. Pastāv jautājums, vai fakta 

atbrīvošana no attieksmes un vērtējuma ir iespējama? Vai tā ir vajadzīga? Ko tā dod? Vai 

vienmēr attīrīšana no vērtējuma ir pilsoniska un ētiska? Pat tieslietu teorija pieļauj morālu 

sašutumu, nevis neitrālu bezkaislību atsevišķu lietu izskatīšanā. Morāls vērtējums paredz 

emocionālu attieksmi. 

Ne visi ţurnālisti un citi informācijas veidotāji pievienosies Raiľa atbildīgajai pozīcijai pēc 1905. gada 

notikumiem, kuros valda „vispārējs spriedums, atgremu domas”: „Man bij kauns dot tādu, kādu laiks prasa”71. Ir 

nedaudzi intelektuāļi, kuri veido citādu laiku, kā Rainis pēc 1905.gada, aicinot neaizmirst, kaut arī no tāluma, 

nevis eksistenciāli smagā situācijā, par kuru subjektīvas kauna jūtas. Domstarpības ar sava laika vadošo un 

vispārējo apziľu (meinstrīmu) bijušas ikvienam intelektuālim, un tām ir emocionāla vērtējuma raksturs,  nevis 

kognitīva patiesība, bet emocionāli patiess vērtējums kļuvis par nozīmīgu vēstures faktu.  

 Patiess sašutums kā stimuls dziļai notikuma izpētei var auglīgi virzīt pētniecisko 

ţurnālistiku  attieksmē pret vardarbību, cilvēktiesību nopietniem pārkāpumiem, politisko 

korupciju un citām novirzēm no likuma un godīguma.  

Vairāk par objektīvu fakta un vērtējuma nošķīrumu ţurnālistu ētikas dizainā būtu 

iekļaujami trīs savā starpā cieši saistīti skatījumi: kādam jābūt komunikatoram, kādai - vēstij, 

kādam - iespaidam uz auditoriju.  
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Informācija vienmēr būs atlasīta, kadrēta, vienmēr pastāvēs tās saikne ar auditoriju, 

kas piedalīsies redzētā/dzirdētā/lasītā uztveršanā un saprašanā. Tas, kas nosaka izvēli - 

pārvērst faktus pēc iespējas notikumam atbilstošākā stāstā vai patvaļīgā subjektīvā 

ceremoniālā vēstījumā, atkarīgs no ţurnālista un redakcijas profesionālas atbildības. 

Mūsdienās objektīvas reportāţas iespējas liek apšaubīt secinājumi par pasaules sareţģītību, 

kuru var mēgināt izprast, nevis atveidot s reportāţā.
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Tāpat kā nav pārspīlējama objektivitātes prasība ētikā, nav pārspīlējama arī pārspīlēta 

un šauri izprasta konstruktīvisma ievirze. Ţurnālists neizdomā un nedrīkst izdomāt notikumu 

pats, līdzīgi rakstniekam un daiļiteratūrai. Notikuma, gadījuma pamatā ir kaut kas faktisks, 

ārpus  teksta, ar kuru ţurnālistu saista noteiktas kognitīvas un ētiskas attiecības. Vārda, tēla, 

vizuālās komunkācijas līdzekļi ir ţurnālista izvēles ziľā, taču atveidojamais faktiskums pastāv 

ārpus vēsts, un kopsakars ar to nav ignorējams. Konstruktīvisma pārspīlējums attiecas uz 

pagājušā gadsimta 70. gadiem, kad poststrukturālā teksta un plurālisma filozofija ietekmēja 

arī ţurnālistiskas teoriju un praksē klāt nāca advokāta funkcija - plurālisma aizstāvība un 

decentrējums kopā ar patiesības apšaubījumu.  

Konstruēta situācija ir ar kādu nolūku apzināti veidota notikuma būve, kas atšķiras no 

patiesi notikušā un deformē to. Konstrukcijas var neīsto padarīt īstu, nebūtisko par būtisku, 

patvaļīgi pārveidojot realitāti un zaudējot saikni ar to. Pārveides iespējamību nosaka valodas 

starpniecība, kurā verbāli vai vizuāli atveidots notikums. Notikums atklājas citādi - stāstā, 

notikuma fragmentu montējumā, kurā notikusi momentu vai detaļu pārbīde un daļu 

izkārtojums. Konteksta un ieloga izvēle diktē noteiktu daļu izkārtojumu stāstā. Tomēr, lai cik 

daţādi atveidots notikums, lai cik daţādi vairākuma acīm redzēts un atveidots stāstā, 

ģimeniska līdzība (Vitgenšteins) pastāv.  Pat, ja dramatiskā ceļu negadījuma notikumā kāds 

vienaldzīgi vēro notikušo, viľš neuztver to kā izrādi vai joku, bet kā konkrētu un iemiesotu 

ciešanu un zaudējumu ainu, kura nevar neizraisīt līdzcietību, gatavību palīdzēt un citas 

cilvēciskas izjūtas. Konstrukcijas elementi izpaudīsies atsevišķa momenta izcēlumā - izdzertās 

alkohola pudeles nofilmējumā, norādot uz avārijas cēloni, vai asiľainā ainā atklājot dzīvības 

zaudējuma šausmas. Konstruētā situācijā atklāts paliek jautājums par īstuma un neīstuma 

attiecībām, ko nosaka  mērķis, kura vārdā izcelta viena un noklusēta vai malā atvirzīta cita 

detaļa un mainīti akcenti.  Kā vairākkārt uzsver Dţordţo Agambēns, raksturodams romānu, 

„patiesais vairs nebija nekas cits kā mirklis neīstuma/melīguma  nepieciešamā kustībā”.
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 Ar 

notikumu nesaistītu notikumu apzīmējumam lietots mediju burbuļa/ baumu/ skandāla un citi 

apzīmējumi, lai izteiktu mediju konstrukciju samērā plašo spektru - no manipulētas līdzības 

līdz patvaļīgam izdomājumam. 
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Patiesība, ja tā pastāv, ir jāatzīst par izzināmu, jo  pretējā gadījumā - ja uzskatām, ka tā 

nav izzināma, mums būtu jāatmet šī nodarbe, kā teiktu Hēgelis
74

. Taču tādā gadījumā 

nepastāvētu melu nošķīrums. 

Patiesuma dispozīcija atzīst patiesības un melu nošķīrumu un uztur pārliecību par 

patiesības iespējamību un tās perspektīvu. Kaut gan patiesības izpratnes ir daţādas, ieskaitot 

tās relativizāciju vai vienošanos jeb consensus teoriju, patiesības un melu vai krāpšanās 

nošķīrums pastāv neatkarīgi no teoriju daţādības un neraugoties uz absolūtas patiesības 

apšaubījumu mūsdienās. Patiesuma dispozīcija norāda subjektivizētu, tomēr uz patiesību 

orientētu principu - pēc iespējas atbilstīgāk atveidot notikumu ziľu stāstā vai ticamāk pamatot 

viedokli. Patiesības mediju ţurnālistikas (vai tā?) sakarā pievienots patiesuma jēdziens kā 

iekšēja ētiska dispozīcija, kas nepieļauj atteikšanos no faktiskā, ontoloģiski esošā, 

pašsaprotami īstenā. Patiesuma dispozīcija attur no piekāpšanās par labu kādas grupas 

interesei noklusēt esošo un paust to citādi. Patiesums ir tieksme pēc atklāta un adekvāta 

atveidojuma melu, masku un krāpjošu konstrukciju vietā.  

Var minēt trīs svarīgākos patiesuma dispozīcijas efektus/rezultātus: pirmkārt, pēc 

iespējas niansētāks, precīzs, būtisko notikuma, procesa, uzskatu, aspekta atveidojums mediju 

stāstā vai attēlā, otrkārt, slēptas, sabiedrībai/valstij, cilvēkiem kaitīgas darbības atklājums 

pētnieciskajā ţurnālistikā, treškārt, pēc iespējas daudzveidīgāks viedokļu un aspektu 

piedāvājums par kādu notikumu vai uzskatu.  

Patiesuma dispozīcija ir subjektīva, paša medija izvēlēta un lietota, tāpēc nākas 

atteikties no objektivitātes kā samērā neīstenojama un vienkāršota jēdziena. Tas, protams, ir 

vienošanās jautājums, kādu zīmi izvēlēties un kādu nozīmi ar to saistīt, taču objektivitāte 

vairāk iederas tajos filozofijas virzienos, kuros skaidri un noteikti šķirts subjekts no objekta - 

līdzīgi Dekarta duālismam. Mūsdienu mediju praksei atbilstīgāks ir patiesas informācijas 

sniegšanas apzīmējums. Par ilūziju atzīstot absolūtu patiesību vai pilnīgu objektivitāti, kas 

dinamiskā ţurnālista darbībā nav iespējama, patiesumu kā misiju vai dispozīciju nākas atzīt, 

kad nekādi citi motīvi, izľemot sabiedrības informēšanu par lietu stāvokli un to atbildīgu 

izskaidrojumu, nevada ţurnālista darbību. Protams, ka tas nav viegli īstenojams princips jeb 

dispozīcija. Patiesums vienmēr izraisījis kādas grupas vai organizācijas, piemēram, totalitāras 

valsts un ideoloģijas kontroli un sankcijas vai pretestību. Varas ietekme uz patiesu 

informēšanu ir tautas sakāmvārdos un parunās iekļauta: patiesības teikšana ir bīstama. 

Vienlaikus novērtēta patiesuma nozīme, nejaucot to ar meliem. Ţurnālista vēstījuma 

daudzbalsība panākama, pieāķējot intervētos vai notikuma līdzzinātājus jeb komentētājus. Tā 



 

 223 

veidojas vēsts polifonija, kas līdzinās daudzpersonāţiem daiļliteratūrā, tikai valoda un 

diskurss ir cits.  

Patiesai informācijai kaitē: 

1) stereotipi, kas vienkāršo situāciju/notikumu; 

2) pārspīlējumi, pārlieka uzspēlētība, histēriskums; 

3) nepietiekami fakti un argumentācijas trūkums; 

4) puspatiesības; 

5) netieši mājieni, neskaidras norādes ar nolūku ietekmēt, nevis atklāt īstenību u.c.  

Atveidojuma precizitāte izpauţas nedeformētās atbildēs uz elementāriem ziľu stāsta 

jautājumiem: kur? kad? kā? kāpēc? Jau norādītā situācijas sareţģītība un ātruma nosacījums, 

nepareizu, neuzticamu avotu izvēle, nebūtiskā dominante pār būtisko, notikuma neizpratne, 

neprecīzs stāstījums un citas izpausmes ietekmē labi domāto vēsti un vājina ticamību. 

Pašsaprotams ētikas nosacījums ir informācijas pārbaudīšana, cik vien to pieļauj laiks, lai 

nebūtu paviršības un kļūdu personas datu sniegšanā, uzvārdu un vārdu rakstībā, profesijas 

nosaukumā, statistikā vai citā informācijā. Ja īstas pārliecības par patiesumu nav, par to 

jābrīdina tekstā, lai kategoriskums nemaldinātu lasītāju vai TV skatītāju. Precizitāte un 

godprātība izpauţas vēstījuma skaidrībā - stāsta loģiskā sakārtojumā. Par jebkuru kļūdu, kas 

jau minēto risku dēļ cilvēcīgi iespējama, jāatvainojas un tā jālabo, lai neatstātu nepareizu vai 

neprecīzu atveidojumu, kas var izraisīt sašutumu, aizvainojumu, dezorientēt  rīcību  un 

vienlaikus pazudināt vai mazināt uzticību ţurnālistam, medijam un profesijai kopumā. Fakts 

nav pats notikums, bet tā pārveide un pārradīšana tekstā jeb tematizējums. Fakts ir ţurnālista 

redzes un dzirdes jeb redzējuma rezultāts, izteikts valodā un paredzēts komunikācijai. 

Precizitāte ir pašsaprotama ţurnālistu ētikas parasība un vērtība. Ikviena ziľa prasa nekļūdīgas 

atbildes uz jautājumiem. Taču kļūdas gadās. Tās godīgi jāatzīst. Tās var labot gan faktuāli, 

gan atvainodamies.  

Neprecizitāti izraisa daţādi faktori un iemesli :  

1) var būt paviršības jeb neuzmanības kļūdas, kuras izriet no rakstura un no steigas 

Neprecizitāti rada laika trūkums, kad vēsts nodošanas termiľš neļauj pienācīgi pārbaudīt 

faktus un datus. Ziľas vērtību nosaka tās publiskojuma ātrums. Par to notiek sacensība, kurā 

uzvarētāji ir tie, kas pagūst vēstīt pirmie. Taču precizitāte līdz ar to var atpalikt no ātruma.  

  2) nezināšana par kādu apstākli, aspektu, niansi var izrādīties liktenīga kļūda; 

3) tehniskas kļūmes, kas izdzēš informāciju, kura gatava publiskojumam; 

 4) profesionāla nesagatavotība, arī ētiskas izglītības un dispozīcijas trūkums var kaitēt 

ziľas precīzam atveidojumam. Profesionālas nesagatavotības dēļ notikumu var nepilnīgi un 



 

 224 

neprasmīgi izgaismot. Var pārspīlēt vienu, nepieminēt citu detaļu vai niansi, kas rada 

neprecizitāti atveidojumā.   

   5) bieţs neprecizitātes iemesls ir avota nekritiska izmantošana, uzticoties tam 

un nepārbaudot datus. Ir svarīgi nepaļauties uz sekundāriem avotiem, bet izmantot 

pirmavotus. Nereti kļūdu virkne stiepjas cauri vairākiem medijiem, kas liecina, ka pirmavoti 

ignorēti un ziľas patiesums nav pārbaudīts.  

 6) situācijas neizpratne un tās vienkāršojums, kas ir sekas nepilnīgai informācijai. Ne 

vienmēr nekvalitatīvs materiāls ir kļūdu izraisīts. Notikums var būt pārāk sareţģīts, lai to 

pārzinātu plašākās kopsakarības un kontekstā. 

Desmitiem iemeslu minami izvēlei skatāmo pārvērst redzētajā un pavēstīt par to. 

Profesionālisms, intelekts, gaume, iejūtība un citas morālas īpašības vai paradumi noteiks 

redzētā atveidojumu. Ne jau visu, ko individuāli redz, cilvēks vēstīs citiem patiesības un 

publikas vēlmju un tiesību zināt vārdā. Tas, ko redz, dzird, piedzīvo un ko vēsta ţurnālists, ir 

divas daţādas lietas, jo tiešai pieredzei klāt nāk nolūki, kas veido ielogu, kurā pasniegts vai 

noklusēts redzētais un iztēlotais. Mākslinieks aramu lauku uztvers citādāk nekā zemes gabala 

saimnieks. Tas, ko saredz un ko vēsta ţurnālists, ir īpašs profesionāls redzējums, kas atšķiras 

no citu uztvēruma. Pārvērsts faktā un verbālā vai vizuālā ziľā, notikums mainās: vārdu 

krājums, vizuālais un tā izvēle ir būtiski.  

Protams, faktam jāatbilst īstenībai: ja tas izdomāts, tas nav fakts, bet atzīstams par 

meliem, fantāziju vai citiem apziľas veidojumiem. Izdomājumi var būt daţādi. Steidzamā 

radioziľā var notikt tehnisks negadījums – gadās izdzēst eksperta viedokli. Vai ţurnālistam 

tiesības to atstāstīt saviem vārdiem? Protams, bet katrs atstāsts vairs neatbilst oriģinālam. 

Vārdi organizēti savādāk, pat ja tie nerunā patiesumam pretī. Faktam klāt nākusi 

komunikatora interpretācija un pārrakstījums, kas nav idents eksperta teiktajam. Taču arī šāds 

pārstāsts var būt patiess un var būt vairāk vai mazāk apzināti sagrozīts. Vainīga var būt 

atmiľa, akcentu pārlikšana.  

Fakti ir salikts veidojums. To nosaka vairāku detaļu savienojums un izkārtojums, kas 

pieder ţurnālistam vai redaktoram. Fakti vienmēr ir valodā pārvērsts notikums un par 

atbilstību starp abiem liecina valoda, kura, līdzīgi mītiskam Janusam, ir divsejaina. No vienas 

puses, tā stāsta par notikušu gadījumu un it kā lūkojas tā virzienā, no otras, tā raugās uz 

informācijas patērētāju, auditoriju, tās sapratni un pieprasījumu.  Jāpiebilst, ka neprecizitātes 

vairākumā gadījumu nav radījusi ţurnālista amoralitāte un viľa savtīgi, nelietīgi,  nodevīgi, 

melīgi mērķi. Tā gadās, ka faktus organizē ne tikai notikums, kas jāatveido, bet citi faktori - 

medija konteksts, publikas pieprasījums. No vienas puses, fakts ir īstenības daļa. No otras, tas 
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ir ţurnālista īstenības atveidojums valodas zīmēs. Ne tikai starp faktu un īstenību pastāv 

kopsakars, bet arī starp pašiem faktiem. Uz to norāda Dţefrijs Šauers: „Fakti nepeld tukšumā: 

fakti ir cilvēku konstrukcija un tie ir jēgpilni tad, kad saistīti ar citiem un kad tiem ir 

konteksts”.
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 Ţurnālists organizē faktus stāstā, ziľā, tekstā. Viľš var izcelt vienu, noklusēt 

citu, un neviens vai tikai liecinieki, kas savām acīm redzējuši notikumu un piedalījušies tajā, 

var noteikt atbilstības precizitāti. Lielākā daļa vēsti pieľems par realitāti.   

Meli un puspatiesības. Patiesuma pretstats ir meli - nepatiesas ziľas raidīšana, 

informācijas sagrozīšana par avotiem u.c. nepatiesas vēsts sniegšanas veidi. Melus vada 

apzināti nodomi. Ziľa var būt kļūdaina, to neapzinoties, bet melus pavada kāds  ar patiesumu 

deformējošs nolūks. Tas liek sagrozīt faktus un vēstīt nepārliecinošus viedokļus, zinot vai 

nojaušot īsto lietu stāvokli vai viedokli. Melus uzskata par nicināmiem. Tie ir konstrukti, kas 

veidoti ar noteiktu mērķi ietekmēt kādu sev, komerciāli izdevīgā virzienā. Meli kropļo 

informāciju, īpaši, ja tos uztver par patiesību un izmanto komunikācijā vai darbībā. Veidojas 

publiskās telpas piesārľojums, kas, ja tiem tomēr notic, traucē patieso notikuma attīstību. 

Maldīgu identitāšu, tēlu konstrukcija dezinformē un maldina, sekmējot kļūdainu izvēli 

vēlēšanās vai citu lēmumu pieľemšanā. Kaut gan Niklass Lūmans norāda uz sabiedrības 

„nepārvaldāmo sareţgītību”
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, tomēr mediju līdzdalība patiesā informēšanā atvieglo 

pārvaldāmību un orientāciju grūti izprotamo attiecību laukā. Meli deformē publisko interešu 

lauku. Taču ir daţādi meli, arī glābjošie, tāpēc viennozīmīgs kategoriskums nav lietderīgs pat 

tik pašsaprotami nepieľemamas rīcības  kā meli gadījumā.   

Atmaskojums. Kā liecina pats apzīmējums, atmaskojums ir kādas slēptas rīcības 

atklāšana sabiedrībai. Atmaskojums attiecas uz pētniecību, kaut arī nav izvirzīts par tiešu 

mērķi. Par tādu atzīstama izpēte, kā notikusi ļaunprātīga varas izmantošana, meli vai 

izlikšanās. Iespējams, atmaskojumu var nosaukt par ţurnālistikas drosmes un varonības 

izpausmi. Ne velti kādas nelikumīgas vai nelietīgas rīcības slēpšana, politiskā maskēšanās 

pašaizstāvības nolūkā izraisa uzbrukumus ţurnālistam, lai apklusinātu patiesības balsi. 

Šantāţa, draudi, ţurnālista sarunu noklausīšanās liecina par slēpjamās informācijas bīstamību, 

kas savā nelikumībā tiek sargāta visiem līdzekļiem un nereti beidzas pat ar ţurnālista 

slepkavību. Nav viegli atklāt maskēto ļaunumu, taču arī tad, kad tas atklāts, vajadzīga 

iedrošināšanās publiskot zināmo. Morālā drosme ir vajadzīga pētnieciskājā ţurnālistikā, kur 

nevis labais, bet ļaunuma pieredze  vēstījama citiem.   

Pašsaprotami, ka, apzinoties savas dzīvības un drošības vērtību, ne vienmēr drosmes 

cilvēciski pietiek. Dilemma - atklāt maskēto un slēpto darbību vai ļaut turpināties maskarādei 

un tumsai. Bīstamus sakarus un nakts darbus slēpjot, ir smaga izvēle ne vienam vien 
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ţurnālistam savas, savu tuvinieku drošības un labklājības apsvērumu dēļ. Nevajag nemaz 

reālu apdraudējumu, lai iedomātā bīstamība mazinātu uzľēmību un drosmi vēstīt par maskēto 

noziedzību vai slēpjamiem darījumiem. Daţkārt nevis patiesuma dispozīcija, bet 

skandalozitātes slava vada dilemmas atrisinājumu par labu kādam pieprasījumam. Sabiedrība 

uzzina slēpto, maskēto, kaut arī motīvi nav bijuši gluţi nesavtīgi. Iespējams, viena patiesuma 

vārdā nebūt nav vadīti daudzi skandalozi atmaskojumi, kā Votergeita, Jūrmalas ieraksti, taču 

bez drosmes tie tā vai tā nav iespējami. Ţurnālists uz laiku iegūst varoľa lomu, jo drosme ir 

neaizstājama pavadparādība varonībai, kas pieprasīta jebkurā sabiedrībā, tikai maz ir to, kas 

pieprasījumam atsaucas.  

Atklātība kā patiesuma nosacījums ţurnālismā ir problemātiska. Teorija un prakse 

uzdod vairākus grūti atbildamus jautājumus:  

Vai ir pieļaujama dokumentu, fotogrāfiju nolaupīšana (Wiki Leaks) patiesības 

atklāšanas nolūkos? 

Vai ir ētiski uzdoties par ko citu jeb slēpt identitāti, lai iegūtu patiesību? 

Vai ir ētiski izmantot anonīmu avotu vai to neatklāt ?  

Vai ir pareizi uzpirkt informācijas avotu, ja tādējādi iegūstama sabiedrībai nozīmīga 

informācija? 

Vai patiesības vārdā ir pieļaujama likuma pārkāpšana?  

Šie un citi ir mērķu un līdzekļu jautājumi, un atbildes uz tiem nav pieļaujamas 

vispārinoši. Katra situācija ir analizējama atsevišķi. Lielā mērā vērtējumu nosaka nolūks, 

mērķis un rezultāts. 

Interesanta ir filma Frosts pret Niksonu, kurā šovu vadītājs veido spoţāko interviju 

savā ţurnālista karjerā – interviju ar  Ričardu Niksonu, bijušo ASV prezidentu, kurš vēl nav 

atzinis savas kļūdas tautas priekšā pēc Votergeitas skandāla. Intervijas mērķi nav nemaz tik 

cēli salīdzinājumā ar citu personāţu, kurš ir vairāku grāmatu autors un principiāls Niksona 

atmaskotājs. Intervija ir vairāku stundu gara. Tajā saauţas gan ţurnālista karjeras un slavas 

motīvi, gan azartiska vēlme uzvarēt skarbā popularitātes divkaujā ar sāľcensi. Azartu kāpina 

bijušā prezidenta varas augstprātība un izaicinošais pārākums kopā ar vēlmi pazemot (kurpju 

zīmola motīvs). Patiesību pierādīt izdodas, panākta uzvara, lai arī jau ar varu zaudējušu 

prezidentu, un tā ir ţurnālista veiksmes stunda. Tā panākta vairāku negulētu nakšu darbā, lai 

salīdzinātu faktus un pārtrauktu varas diktētu noklusēšanu un izvairīšanos no atbildēm 

publikas priekšā.  

Patiesuma dispozīcija  nav iespējama bez godīguma.  
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Neitralitāte. Līdzīgi ir ar neitralitāti, ar kuru mūsdienās  mēdz aizstāt savu laiku 

nokalpojušo objektivitātes jēdzienu. Tās vērtība nav absolutizējama. Daţkārt tā attur no 

savtīgas ieinteresētības, taču bieţi iekļaujama kastrētas ţurnālistikas metaforā, sekojot F. 

Nīčes paraugam.  Neitralitāte var novest pie vienaldzības, kad runa ir par reportāţu no kara, 

dabas katastrofu upuru vietas vai ugunsgrēkā bojā gājušiem bērniem. Tā daţkārt nav 

savienojama ar dabiskas cilvēcības, pilsoniskās atbildības un taisnīguma pienākumu, kad 

vienlaikus ar profesionāla informatora uzdevumu un emocionālu distanci jāizvēlas par 

pienākumu palīdzēt nelaimē nonākušajam.  

Luks Boltanskis (Luc Boltanski) norāda uz trim lomām, kurā tiesiski un morāli 

aizliegta neiesaistīšanās:  

1) profesionālo līgumsaistību un zvērestu dēļ, piemēram, kā ārsta gadījumā, kad 

ikvienam sniedzama palīdzība, vai kuģa kapteiľu ar likumu sodāmā pabraukšanā garām 

grimstošam kuģim, neapstājoties un nesniedzot palīdzību. Pastāv profesionālo lomu saistības, 

kuras nosoda, piemēram, ugunsdzēsēju, kurš nedzēš vai nesteidzas pietiekami dzēst, kad katra 

sekunde svarīga. 

 2) pastāv dabiskās - ģimenes saistības - no mātes un tēva gaida bērna kopšanu, nevis 

nepietiekamu uzmanīšanu vai atstāšanu drošības silītē;  

3) kā pilsonim cilvēkam ir atbildība par līdzdalību referendumos, prezidenta vai 

parlamenta vēlēšanās un citos valstiskās organizācijas notikumos. Ţurnālista gadījumā daţkārt 

jāpilda ne tikai reportiera loma, bet cilvēciski jāiesaistās notikumā
77

. 

Kad ik vakaru priekšvēlēšanu dienaskārtībā vieni un tie paši ţurnālisti rāmā neitralitātē 

izjautā deputātu vai prezidentu pretendentus daţādos TV un radio kanālos, kopā ar glābjošo 

programmas izslēguma pulti nākas meklēt atbildi, kur neitralitāte nemanāmi pāriet 

vienaldzībā un garlaicībā. Neitralitātes dogmā meklējams viens no neefektīvas ţurnālistikas 

iemesliem blakus ţurnālista patības necilumam, politkorektumam, profesionalitātes trūkumam 

vai pērkamībai.  Neieinteresētu faktu precizitāte, kas der ziľas veidošanai, izrādās krietni 

nepietiekams nosacījums, lai taptu spilgta reportāţa, iedarbīgs komentārs  vai izraisītos 

diskusija.  

 Vai neitralitāte ir izpildāma prasība? Vai tā ir nepieciešama un auglīga? Vai no 

cilvēka, pat ja viľš ieľemtu tiesneša lomu, var un vajag prasīt neitralitāti saskarē ar cinisku, 

noziedzīgu vai acīmredzami nekaunīgu rīcību? Vai ţurnālists drīkst būt cilvēciski nikns, 

veidojot reportāţu par netaisnīgu vai muļķīgu politisku lēmumu, necilvēcību, dzīvnieciskām 

attiecībām, ziľojot par pedofīlijas upuriem un citām varmāku izraisītām ciešanām? Vai jābūt 

neitrāli distancētam, vaigu vaigā saskaroties ar acīmredzami nekaunīgiem un melīgiem 
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priekšvēlēšanu solījumiem un bezsakara runas plūdiem intervijās? Vai atstāt neatmaskotu 

premjera vai prezidenta pretendenta automātisko smaidu, ja aiz tā slēpjas pustiesāta 

noziedznieka persona? Vai sargsuns drīkst būt neitrāls - vienlīdz nikni riet vai labvēlīgi 

luncināt asti gan taisnīguma, gan netaisnīguma priekšā? Kas un kā stāsies ļaunumam pretī, ja 

ţurnālists vienmēr būs izturēti neitrāls?  

Neitrālā sākotnējā etimoloģija latīľu valodā : neuter, tra,trum (ne+uter)-neviens no 

abiem diviem, ne tas, ne cits, ne viena ne otra pusē, vidējais norāda gan uz līdzsvarotību, gan 

anonimitāti. Neitralitātes prasības pārspīlējums daudzkārt var un nonāk pretrunā ar patiesumu, 

īstumu, godīgumu, pilsoniskumu. Skatītāji pamatoti pārmetīs ţurnālistam, ja viľš nenoreaģēs 

uz kāda politiķa, ierēdľa vai ministra muļķību vai manipulāciju, atstājot to bez ievērības un 

komentāra. Viedoklim, protams, jābūt līdzsvarotam, argumentētam, patiesam, taču ne 

neitrālam.  

Neitralitāte daudzkārt nozīmē izvairīšanos, bailīgumu un malā stāvēšanu saskarē ar 

acīmredzamu varas un viltus ietekmi, kuras publiskam atsegumam vairāk par neitralitāti 

pieprasīta kritiska domāšana. Ţurnālistam nebūtu jāatturas no ironijas, ja viľa intelekts un 

profesionālā pieredze ļauj saredzēt pārspīlētu varas dziľu, kas lauţas ārā no labi apmaksāta 

portretējuma - varoľattēla politiskajā reklāmā. Īstenībā runa ir par pilsonisku godīgumu un 

atbildīgumu, kuru trūkumu nevar aizstāt laipojošs politkorektums un netaisnīgas neitralitātes 

prasība. Pašcenzūra, pieklājība, savaldība daudz labāk par neitralitāti pauţ ţurnālistu kultūras 

līmeni un kvalitatīvu, efektīvu profesionālismu. . 

Savulaik darbā Priecīgā zinātne Nīče rakstījis par kastrētu un nekastrētu intelektu. Ar 

pēdējo saprasta svaigas, spilgtas un bagātīgas domāšanas perspektīva, kurā prāts un jūtas, 

daţādas laika dimensijas apvienotas patiesības dziļuma vārdā. Perspektīvisms norāda uz 

aplūkojumu, kurā pēc iespējas vairāk redzējuma virzienu, kurā vairāk niansētības, mazāk 

izlēgšanas un norobeţošanās, kurā griba valdīt sevi piesaka zināšanu ieguvē kā vitāla un 

mērķtiecīga piepūle, intensitāte, atvērtība citādībai. Perspektīvisma ielogs pieļauj neieciklētu, 

brīvu, nedogmatisku skatījumu uz lietām. Lai sasniegtu šādu dziļu, dauzdimensionālu 

redzējumu, noliegta neitralitāte un 19. gadsimta pozitīvismu pavadošā objektivitātes prasība, 

to aizstājot ar spēju lietot savas emocionālās un prāta rezerves, pretrunas, vitālās varas gribas 

izpausmes, ieskaitot jūtas, ķermeniskās sajūtas, retoriku, lai vēstījums pēc iespējas labāk 

kalpotu zināšanām.78. Īpaši uzsvērta redzējumu un aplūkojumu nomaiľa un daţādība: jo 

vairāk acu, un jo vairāk atšķirīgu acu, kas īpaši pasvītrots, jo vairāk afektu daţādības, “jo 

pilnīgāks izrādīsies mūsu “jēdziens” par šo priekšmetu, mūsu objektivitāte”79. Te jāpiebilst, ka 

pēdiľas attiecas uz Kantu un klasisko racionālismu. Kristofers Dţenevejs (Christofer 
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Janaway) raksta, ka petstatā Šopenhauera bezkaislīgajai, no pasaules gribas atbrīvotajai acij, 

Nīče piedāvājis citu acs jeb cita redzējuma jeb izziľas veidu, kurā aizstāvēts „Morāles 

ģenealoģijā” nosauktais „nekastrētais intelekts”, proti, kurā tas nav nošķirts no dabiskiem 

instinktiem, sajūtām (kā zināms, Nīče slavina degunu, oţu un citas sajūtas par to dabiskas 

nošķiršanas spēju), no vitālās varas gribas, no ķermeniskā.80 (Vai Nīčes citējums ir no 

Boltanski darba???) 

Neitralitāte ved pie piesardzīgi nedrošas, nedzīvas, neīstas, samākslotas, kastrētas, 

distancēti politkorektas un truli neasas ţurnālistikas. Par neitralitāti jādiskutē ne tikai tāpēc, ka 

tā nesasniedzama, bet arī tāpēc, ka tās pārspīlējums daudzkārt izrādās neefektīvas un 

neieinteresētas ţurnālistikas pazīme. Bieţi tiek norādīts, ka nav jaucams viedoklis un fakts vai 

vismaz, ka tie ir nošķirami. Uz viedokļa un fakta nošķīrumu norāda analītiskā ētika, 

vienlaikus nedaudz kapitulējot cilvēka nenovēršamās subjektivitātes priekšā: fakts ir cilvēku 

valodas darbības rezultāts, tāpat kā viedoklis. Tāpēc, no ētikas viedokļa, precīzāk būtu nošķirt 

patiesu informāciju no nepatiesas vai nepamatotu pieľēmumu no argumentēta, uz faktiem 

balstīta viedokļa. Pieľēmums ir hipotētiska varbūtība, ko, sapludinot ar ziľām un faktiem, 

pateicoties modernām tehnoloģijām, viegli piedāvāt un vairākkārtīgos atkārtojumos 

nostiprināt kā kategorisku realitāti. Tāpēc mediju ētikas sakarā svarīgāks par analītiskās 

filozofijas problemātiku - fakta un viedokļa nošķīrumu - ir patiesas ziľas nošķīrums no kāda 

interesēs sagrozītas vai šaubīgas informācijas.  

 

3.3. Valodas ētika 

Rupjības un lamu vārdi  norāda uz realitāti, kura ik dienas sastopama uz ielas, 

transportā, un, kaut gan teorētiski atzīta par agresivizējošu un antisociālu, tomēr pastāv. Vai 

rupjības, kas faktoloģiski precīzi atveidotas raidījumā vai rakstā, interneta komentāros, ir 

cenzējamas? Vai pieļaujama realitātes pārveide, tās svītrojot, ja faktiski lamu vārdi lietoti? No 

vienas puses, sabiedrībai ir tiesības uz daudzveidīgu, ne tikai pareizu vai par tādu atzītu 

informāciju. No otras puses, rupjību atkārtojums padarītu tās par pieľemamām, publiski 

atzītām un pieradinātu pie tām, brutalizējot un agresivizējot sociālo telpu. Taču ir gadījumi, 

kad ar slēpto kameru fiksētas augstu valsts amatpersonu vai politiķu savstarpējās sarunas, 

kurās neizpaliek lamuvārdi, ir publiskojamas, lai atklātu patieso kultūras līmeni. Vienlaikus to 

publiskojums izvirza jautājumu par liekulību: ja par normālu sarunu praksi atzītas ielu 

sarunas, attaisnojot tās ar subkultūras identitāti, kāpēc netiek nosodītas un uzskatītas par 

kompromitējošām - līdz pat demisijas ierosinājumam - politiķu rupjības un lamu vārdi.  
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Neķītrības publiskojums pavairotu to un brutalizētu sabiedrību, tāpēc gaume un kauna 

izjūta liek būt piesardzīgam pret necenzētu vārdu lietojumu publiskā telpā un tāpēc cenzūra 

labvēlīgas sociālās apkaimes vārdā ir pieļaujama. Pastāv citi veidi, kā norādīt uz realitātes 

brutalitāti, to nedublējot. Līdzīgi vardarbībai, arī neķītrība uzlūkojama par nesavienojamu ar 

ţurnālistikas pilsonisko misiju. Pieklājībai, labvēlībai, kas pieprasīta kopā ar etiķeti, ir lielāka 

sociālā vērtība, un sabiedriskai TV un medijiem tā jākultivē: mediji izglīto, bet ne veicina 

vaļību, lingvistisku brutalizāciju, nepieklājību, neķītrību, kauna sajūtas zudumu.   

 Darbā Politika un angļu valoda Dţordţs Orvels (George Orwell) raksta par valodas 

un domas kopsakaru, norādīdams, ka, „tāpat kā doma maitā valodu, valoda var maitāt 

domu.”
81

. (Vai esmu pareizi norādījusi citējamo avotu Orvelam?) Viľš analizē veidus, kā 

rakstība ļauj izvairīties no patiesības politikā. Šo pieredzi var attiecināt arī uz ţurnālistisku, 

kur tāpat vārdus var izvēlēties kādas nozīmes uzsvērumam vai decentrējumam, vājinājumam, 

apslēpšanai un dzēšanai. Orvels uzskaita vairākus „trikus” grāmatā Kāpēc es rakstu un 

klasificē paľēmienus, kā ar valodu var būvēt citu īstenību:  

1) lietot nedzīvas metaforas, kuras nemodina domāšanu (vai kas ar to saistīts), jaunu 

vizuālu tēlu rašanos, jo zaudējušas jebkādu uzrunājošu spēku
82

. Neuzrunājošu vārdu sabīde, 

nogurušas metaforas, kā norāda Orvels, liecina par intereses trūkumu attiecībā uz vēstīto. 

 2) valodas ētika atgādina par tādu vārdu iesaisti, kuru nozīme nav zināma, lai būtu 

noslēpumaināk un neparastāk. Pretenciozi, bieţi no zinātniskās terminoloģijas aizgūti 

svešvārdi, kuri lietoti bez to sākotnējās nozīmes zināšanām, piemēram, eitanazēt, 

kontemplācija, globāls u.c., ietekmē un veido nozīmi.   

3) neattaisnots ir daudzu pārspīlējumu lietojums, kā tas ir, piemēram, ar apzīmētāju 

leģendārs, fantastisks, kas attiecināts uz jebkuru popkultūras notikumu – leģendārā grupa, 

kuru pazīst daţi un Latvijā, leģendārs dziedātājs, albūms utt. Orvels runā par vārdiem bez 

nozīmes (meaningless words), kas lietoti  mākslas kritikā. Terorisms ir vārds, kas izraisa 

bailes un šausmas, nedomājot par parādības cēloľiem, svešvārds, kura nozīme ideoloģizēta un 

neskaidra, bet emocionālas šausmas īstas.  

Vārds var iztēli veicināt vai noplicināt. Orvels norāda, ka sliktākajā gadījumā rakstītie 

vārdi nav izvēlēti nozīmes piešķiršanai un vēstījumam vai tēlu radīšanai, bet nozīmes un 

patiesības slēpšanai
83

. Latvijā to sauc par diplomātisku pieeju vai politkorektumu, kad 

politiķis vai ţurnālists runā vai raksta, neko nepasakot. Šāda frāţaina rakstīšana ir viegla, jo 

nav vajadzīga domāšanas piepūle - vārdu sliede stiepjas automātiski, bez piepūles, bet 

nepievieno jaunu nozīmi un jēgu. Orvels norāda, ka tad, ja rakstītājs neredz tā objekta tēlu, 

par kuru viľš raksta, kā lai tēlu redzētu lasītājs vai vēsts saľēmējs: „citiem vārdiem, īstenībā 
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viľš nedomā”
84

. Nozīmes var radīt nenoteiktas un izplūdušas, bet var atrast precīzu spilgtu 

tēlu, kas bieţi bīstams drosmīgās novitātes un atmaskojuma dēļ, tādēļ bīstams ţurnālista 

dzīvībai un veselībai: „Politiskā valoda ir konstruēta ar nodomu meliem likt izskanēt kā 

patiesībai un slepkavu padarīt cienījamu (murder respectable)”
85

. Orvels raksturo politisko 

rakstību kā  nedzīvu, atdarinošu, mākslīgu un nogurdinošu nolietotas frāzes un stila dēļ. 

Kopsavilkumā rakstnieks nosauc četrus jautājumus, uz kuriem būtu jāatbild, lai rastos 

skaidrība, „kāpēc es rakstu”: „Ko es gribu pateikt? Kādiem vārdiem to pateikt? Kāds tēls vai 

idioma to padarīs skaidrāku? Vai tēls ir pietiekami svaigs, lai tam būtu efekts?”
86

 Parasti par 

šiem jautājumiem daudz nedomā rakstīšanas situācijā, taču tas ir ētiskas dabas jautājums - 

paredzēt teiktā nozīmi un iespējamo ietekmi. Protams, nav  mazsvarīgs talants vai intelekts, 

kas atvieglo tēlainību un domāšanas precizitāti. Valodas svaigums, dzīvīgums, paša veidots 

tēls un stāsts pievērš intelektuālu un emocionālu uzmanību. Reizēm kauna sajūtu izsauc 

frāzes, kuras nolietotas līdzīgi caurumam bikšu ceļgalos (ne modes stila noteiktam). Savtīgas 

mahinācijas, lai pielāgotu savam labumam likumus, finansiāli interešu konflikti nav tik viegli 

vārdos noslēpjami vai piegludināmi un izsauc aizdomas par ţurnālista godprātību. Kopumā 

viss vērsts uz kvalitatīvāku un pilnvērtīgāku komunikāciju, lai ţurnālists domātu par 

kopsakaru ar auditoriju, sabiedrību un tātad ar ētiku. 

Valodas ētika aptver vismaz trīs savstarpēji saistītas attieksmes: 1) pozitīvu attieksmi 

pret dzimto valodu un tās kopšanu, īpaši attiecībā uz mazām valodām dominējošo valodu 

apkaimē; 2) precīzas, skaidras, par literāru sauktas valodas lietojumu, izkopjot valodu; 

3) agresivizējošu un brutalizējošu frāţu  izskaušanu un kulturālas, koptas valodas 

aizstāvību utt. 

Nav vienotas autoritātes, kura ar likumu noteiktu, kad lietot un kad nelietot dzimto 

valodu, tāpēc ētiska intuīcija nepieciešama, lai aizstāvētu mazas valsts valodas tiesības uz 

paplašinātu lietojumu. Publiskai cenzūrai ir darbs, lai izvērtētu piedāvāto daţādo pieredzi, arī 

lamu vārdus un rupjību ekrānā. Cilvēkam ir tiesības uz pieredzes daudzveidību un tās 

atveidojumu reklāmā un ekrānā. Jautājums, cik pašmērķīga, sensacionāla ir rupjības 

komunikācija un vai tā ir vienīgi sensacionāls izaicinājums (kas gan var neietekmēt), cik lielā 

mērā aizstājums ar sensacionālu izaicinājumu. 

  Ne mazāk svarīgs par savas valodas lietojumu ir niansētības un konteksta 

saglabājums valodā. Latviešu vēsturnieks un vēstnieks Romā Arnolds Spekke izsakās par 

pirmās Latvijas valsts presi: „[..] mūsu avīzes attēlo notikumu diezgan pareizi un vispusīgi, 

tikai zināmās avīzēs drusku raustīgi, par maz nianšu.”
87

 Nianses saistītas ar detalizētu 

atveidojumu, vizuālu vai verbālu, nevienkāršojot un nedeformējot notikumu vai personu un 
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tās rīcību. Nianses daţkārt ļauj nezaudēt būtisko vēstījumā, kas piemīt tieši šim notikumam 

vai personai. Ţurnālistu un mediju izglītība virzāma būtiskā uztvērumam, nianšu kā būtiskā un 

patiesā nosacījuma saglabāšanai valodā.  

Konteksts var izpausties divējādi. Pirmkārt, tas ir valodas konteksts, kas saglabājams, 

pārveidojot/tulkojot vienu informāciju citā. Tas saglabājams patiesības vārdā, taču daţādu 

motīvu vadīta manipulācija iespējama, pārveidojot un mainot to. Nozīmes mainās konteksta 

ietvarā.  

Radiointervijā ar Tieslietu ministru ţurnāliste, jautājot par ministra attieksmi pret 

nāvessodu kāda tēva noslepkavotās meitenītes kontekstā, saņem atbildi: „Kā tēvs es domātu 

par nāvessoda nepieciešamību”. Ziņu kanālos, mediju portālos minētā nianse aizplūst 

vienkāršoti bez konteksta  kopā ar kategorisku virsrakstu - ministrs iestājas par nāvessodu. 

Notikusi nepamatota izteikuma deformācija, svītrojot mazo, bet būtisko niansi -„kā tēvs”. Bez 

īpaša nolūka, tikai tēva konteksta izslēguma dēļ, auditorija iegūst deformētu, nepatiesi 

konstruētu vēsti par nešaubīgu ministra atbalstu nāvessodam. Pārveidotā bezkonteksta 

izteikumā, vienkāršojot un pavirši ignorējot būtisko niansi - tēva lomas kontekstu, norit 

patiesās pozīcijas izkropļošana.  

Par līdzīgiem gadījumiem sūdzas sabiedrisko attiecību speciālisti, vainojot ţurnālistus 

viľu sniegtā materiāla pārrakstījuma neprecizitātēs, kad vienlaikus ir saglabātas atsauces uz 

ziľu avotu.  

Otrkārt, ne mazāk būtiska par valodas lietām ir mediju dienaskārtība. Ko atveidot, ko 

ignorēt no bezgalīgi daudzveidīgās dzīves, kas atrodas viľpus medija? Sauksim to par dzīves 

kontekstu, kas ziľu kopainā saglabājams vai ignorējams. Kāda intervijas detaļa par telpas vai 

izturēšanās niansēm var veidot kontekstu, kurā teksts iekrāsojas citādāk.  

Konteksts var mainīt izteikuma saturu. „Tā ir viena no mūsu valodas īpatnībām (peculiarities), ka  

varam atbrīvot (release) izteikumus no to oriģinālā (sākotnējā) konteksta un transplantēt citā - Derida runā par   

uzpotēšanu (grafting)”.88 (Kontekstus, kā zināms, var viegli mainīt gan verbālā, gan audio un vizuālā 

komunikācijā. Atsaukdamies uz Deridā un Ostinu, Hābermāss to min kā vienu no valodas īpatnībām: viens un 

tas pats izteikums iegūst citu nozīmi atkarībā no konteksta. Konteksti izdara izmaiľas nozīmē, tāpēc ţurnālista 

atbildība izšķirs, vai ģeniāli ironisks konteksts atklāj vai deformē notikuma patieso faktiskumu. Mainot 

kontekstu, mainās vēstījuma saturs un nozīme, kaut arī izteikums, iespējams, iegūtu vietu rubrikā „Spilgts 

citāts”. Tieši konteksta maiľas, transplantācijas, uzpotēšanas dēļ Deridā norāda uz nozīmes dekonstrukciju, kur 

uzpotēšana uz cita teksta rada postmoderno citādību, nenoteiktību un relatīvismu (Because contexts are 

changeable and can be  expanded in any direction whatsoever, the same text can be open to different readings: it 

is the text itself that makes possibleits uncontrollable effective history.89) 
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3.4. Ţurnālista patības dispozīcija 

 

Komunikatora ētikā ir daudzi jautājumi, kas pārklājas un izriet no tā, ko Emīls 

Dirkheims nosaucis par civilo jeb pilsonisko ētiku, kas pastāv  paralēli, ne pretēji 

profesionālajai. Gan pienācīgs apģērbs, gan talants, gan intelekts ir svarīgi ētikas nosacījumi. 

Taču vēl nozīmīgāka ir iekšējā tikumiskā dispozīcija, kas raksturo subjektivitātes kvalitāti un 

uzticamību. Ar subjektivitāti saprasts personisko interešu, gaumes, principu un vērtību 

kopums.  

Līzbete van Zūnena uzsver arī tādas mediju un ţurnālistu subjektivitātes pazīmes kā 

dzimums, dzimte un etniskā piederība
90

, bet tikpat labi uzskaitījumu varētu papildināt ar 

izglītību, vecumu un daudzām citām pazīmēm. Pastāv pētījumi par feministiskā ţurnālisma 

atšķirībām no maskulīnā, kas izpauţas, piemēram, personālāka un intīmāka stila izpausmēs.
91

 

Intelektuālās spējas.  

 Dţefrijs Šoijers min tiesiskas, komerciālas, tehnoloģiskas ietekmes, kā arī personālus 

nosacījumus un profesionālās un kultūras normas par faktoriem, kas  nosaka, kā ţurnālists 

uztvers un atveidos notikumu, kā pārvērtīs tos  faktā un ziľā
92

. 

Fakti ir izvēles un atlases rezultāts, kas vienmēr vairāk vai mazāk subjektīvs. Neliels 

pārspīlējums vai neliela noklusēšana sniedz citu rezultātu nekā citāda faktu organizācija 

tekstā. Tāpēc ne mazāk par dispozīciju svarīgs mediju intelektuālisms.  

Jautājums ir par ţurnālista intelektuālo līmeni, kas nosaka notikuma un faktu 

kopsakara izpratni. Mūsdienās, kad informācijas ir daudz, labam ţurnālistam jābūt 

padomdevējam informācijas tīklā - kam pievērst uzmanību, ko ignorēt, ko uzsvērt, kādā 

ielogā notikumu skatīt, lai saprastu savu atrašanos politisko norišu vai kultūras notikumu 

laukā. Kad ierodamies svešā vietā un palūdzam viesnīcā karti, mēs lūdzam norādīt vietu, kurā 

pašlaik atrodamies, kur viesnīca atrodas, ja uz to vēl nav norādes kartē. Tā sākas orientācija 

un kustība svešā vietā un pilsētā. Tas pats notiek ar informācijas karti, kurā nākas orientēties, 

tāpēc norādāma precīza atrašanās vieta, kas izteikta faktos un orientējošās zīmēs, pie kurām 

var droši atgriezties, lai neapmaldītos un neriľķotu bezjēdzīgi un bezmērķīgi. Jārada karte, 

norādot iespējamo atskaites punktu. Tad drošāk var sākties mērķtiecīgs ceļojuma maršruts. 

Par intelektuālismu neliecina stereotipiski notikuma skaidrojumi, par kuriem daţkārt 

ironizē paši ţurnālisti, vienlaikus tomēr atkal un atkal tos atraţodami. Tāds, piemēram, ir 

noziedznieka grūtas bērnības obligāts pieminējums, kurā noteikti jābūt par katru cenu 

piedzīvotas vardarbības notikumam/faktam. Līdzīgs shematiskums minams attiecībā uz 

valdības nekam nederīgiem lēmumiem, kuri uztverami ar aizdomām un neuzticību, tos 
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atsevišķi neizvērtējot. Nav šaubu, ka daţkārt shematisms jeb mediju tradicionālisms ir vietā, 

taču tas mazina skaidrojuma brīvību, daudzveidību, savdabību un radošu daudzveidību. 

Gadās, ka ţurnālisti sāk rakstīt par kāda mākslinieka skandalozām izdarībām un turpina to 

darīt gadiem ilgi, kaut gan mākslinieks un viľa darbība sen un daudzkārt jau ir mainījusies.  

Savdabīga, sava interpretācija iespējama intelektuāli brīvam profesionālim, kuram 

shematiskas domāšanas pieredze distancēta, atvēlot vietu paša domāšanai. Daţkārt runā par 

lingvistisko labvēlību - vienu lietu vienmēr var pateikt daţādi, kā norādījis Pols Rikērs (Paul 

Ricœur).  

3.4.1. Godprātība un godīgums. Patiesumu nodrošina godprātība un godīgums, kas 

lietoti kā sinonīmi. Godīgums izpauţas spēles noteikumu ievērošanā, solījumu pildīšanā 

avotiem, daudzpusīgas informācijas atlasē. Godīguma dispozīcija pieprasa drosmi aizstāvēt 

savu pārliecību pret redaktora vai citas mediju autoritātes liegumu publiskot, pret 

pieprasījumu mazināt viedokļu asumu, kā arī pret nepatiesām intrigām. 

 Vēsts par nacionālā simfoniskā orķestra nepieņemtu diriģentu ir patiesa. Taču 

ţurnālisti nav intervējuši pašu diriģentu, nav noskaidrojuši, kāpēc viņam radušās nesaskaņas 

ar orķestri. Izrādās, ka diriģenta stingrība attiecībā uz mūziķu disciplīnu, kas liedz strādāt 

vienlaicīgi vairākās darba vietās un kavēt mēģinājumus, ir īstais viņa izbalsošanas iemesls. 

Jauns, perspektīvs diriģents atstāj Latviju.  Simfoniskais orķestris turpina nīkuļot bez 

disciplīnas un nopietna darba.  

Runa ir par nejūtību un paviršu uzticēšanos tai konflikta pusei, kuras uzstājība, to 

laiski un nekritiski pieľemot un nepārbaudot sarunā ar pašu diriģentu, ļauj savērpt negodīgu 

un nelabojamu intrigu. Godprātība nepieļauj otras puses neuzklausīšanu, kaut arī tās balss ne 

vienmēr ir pietiekami skaļa un gatava pašaizstāvībai. Godīgums ţurnālista darbībā var 

izpausties daţādi: 

1) ţurnālista neatkarībā no negodīga un pretlikumīga finansiāla atbalsta, kura interesēs 

veidota vēsts;  

2) godīgums nepieļauj darboties interešu konflikta situācijās;   

3) avota aizsardzībā, dotā vārda turēšanā un citās komunikatīvās darbībās;  

4) privāti uzticētā un publiski izpauţamā  nošķīrumā intervijā; 

5) atbilstoša notikuma konteksta  izvēlē un nianšu saglabāšanā; 

6) nepretrunībā, loģiskā skaidrībā, līdzsvarotībā, vēsti veidojot, dizainā un pasniegšanā 

auditorijai; 

7) pēc iespējas daudzveidīgāku viedokļu paušanā, ļaujot runāt daţādām iesaistītām  

pusēm; 
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8) pilsonisku vēlmju vadītā rīcībā. 

 Publikai atstājamas tiesības pašai veidot viedokli, tāpēc, lai nedezinformētu, nav 

pieļaujama apzināta vai neapzināta auditorijas maldināšana un meli. Nav godīgi:  

1) nepublicēt lielākas sabiedriskās nozīmības faktus, aizstājot tos ar nebūtisku 

informāciju; 

2) izslēdzami cilvēktiesību aizskaroši aizspriedumi, kas slēpti aiz eifēmismiem, 

nenoteiktiem mājieniem un divdomīgiem apzīmējumiem; 

3) publiski apvainotai personai nedot iespēju atbildēt; 

4) ignorēt konfidencialitāti attiecībā uz ziľas avotu, ja runa ir par tā drošību. Avots 

jāatklāj maksimāli, taču drošības nolūkos konfidencialitāte ir obligāta. 

3.4.2. Atkārtošana. Būtiska mediju komunikācijas sastāvdaļa ir atkārtošana. Lai 

pievērstu uzmanību un pārliecinātu, vēsts vairākkārt un daudzbalsīgi jāatkārto, tāpēc svarīga ir 

pārliecība par atkārtojamā sabiedrisko nozīmību un atbildība par izvēli. Turklāt atkārtojums 

veicams kopā ar citiem medijiem, lai kādu nozīmīgu gadījumu pārvērstu no lokālas par 

globālākas publiskās telpas notikumu. Vairākkārt atkārtota informācija var pārliecināt  labāk 

nekā viena, nejauša, nenostiprināta balss. No vienas puses, it kā nebūtu ētiski pārstāstīt un 

turpināt cita atklātu gadījumu, taču, ja notikums ir būtisks, citu informatīvs atbalsts ir 

nepieciešams, jo tas liecina par pilsonisku un profesionālu solidaritāti. Par sabiedriski 

nozīmīgu notikumu kādu gadījumu var padarīt tikai kopīgi, kad to koleģiāli pārtver vairums 

mediju. Godīgi pārtverot cita atklāto, var attīstīt tālāk citus aspektus un vērtējumus. Nav ētiski 

dublēt, var padziļināt un papalašināt citu ieraudzīto. Mediji papildina cits citu, un veidojas 

daudzpusīgāka kopaina. Godīgums un atbildība nosaka atkārtojuma raksturu. Bezatbildīgi 

atkārtojot muļķības vai privātās dzīves niekus kādu komerciālu mērķu labā, tiek nodarīts pāri 

publikas interesēm un kvalitatīvai ţurnālistikai. Atkārtojot nepārbaudītas privātziľas, var 

izraisīt baumas un nodarīt pāri cilvēkam. Nebūtisku ziľu atkārtojums bieţi stimulē ziľkāri, 

taču nebagātina intelektuāli un emocionāli. Cilvēki pierod pie informācijas, tā pāriet viľu 

dienaskārtībā un nosaka redzējumu jeb ielogu, kam pievērst vai nepievērst uzmanību. 

Veidojas shēmas un stereotipi, kuri veicina nekritisku domāšanu.  

3.4.3. Atbildība. Mūsdienās atbildība ir lielāka nekā jebkad, ľemot vērā, ka moderno 

tehnoloģiju piedāvātās iespējas ļauj ietekmēt, manipulēt, jaukt pēdas un citādi vadīt auditoriju 

gan politikā, gan tirgus izvēlē, gan vērtību un dispozīciju veidošanā. Atbildība par vēlēšanām, 

par preču pirkšanu, par vērtībām, par izklaides bagātinošo vai noplicinošo raksturu ir mediju 

ziľā. Ţurnālists ir atbildīgs divējādi - gan par atveidojamo notikumu, gan par publiskojuma 

ceļiem un ietekmi uz cilvēku dvēselēm.  Ar šo Vizmas Belševicas domu varētu pietikt, lai 
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saprastu, kas ir ţurnālista atbildība. 1950. gada 23.septembrī veikts ieraksts dzejnieces 

dienasgrāmatā: „Ja palasās Bērnību, kur pārsvarā mūsu darbi, kļūst nelabi. Šis ţurnāls ir sliktu 

stāstu, šablonisku dzejoļu un garlaicīgu aprakstu visspoţākā parāde. Un to darām mēs, jaunie, 

aizbildinoties ar to, ka mūsu bērni „mirst badā”, ka vai nu sievai vai pašiem nav ziemas 

mēteļa un vajag naudas. Tad iesim labāk par ostas krāvējiem un nebojāsim savu 2 bērnu dēļ 

20.000 bērnu dvēseles ar kroplīgām dzejām.”
93

 Tikpat asi dzejnieces precīzi pamanītā 

domāšanas shēma atkārtojas šodien, tikai prasības un vajadzības lielākas un iespējas bojāt 

dvēseles - plašākas, jo ne jau badā mirstošu bērnu dēļ, bet smalkāku veikalu, restorāna 

vakariľu, ceļojuma vai pārticīgākas dzīves dēļ notiek pārdošanās izdevīgumam un līdz ar to 

patiesības nodevība. Patērniecības sabiedrības konteksts norāda uz „dvēseļu bojāšanas” 

virzieniem, sekojot bieţi iedomātām auditorijas vēlmēm un pieprasījumam. Pašsaprotama ir 

auditorijas daţādība. Protams, intelektuālas ziľas par filozofa dzīvi, darbiem un nāvi 

neaizkustinās plašu auditoriju, bet vai medijiem tiesības atstāt bez intelektuālas informācijas 

tos, kam piemīt nopietnas, filozofiskas intereses? TV šovu uzspēlētība un spilgtās krāsas var 

bīstami nomākt dvēseles intelektuālo baudu. Ar patērniecību attaisnota un iekļaušanos 

normālā patērniecības ritmā. ??  

Johans Retīfs apvieno visas vērtības (jeb mūsu gadījumā dispozīcijas) atbildīgas 

ţurnālistikas zīmē un nosauc tās par vadlīnijām.
94

 Līdzīgi arī Niks Kouldrijs un citi par 

galveno principu – mūsu gadījumā dispozīciju - nosauc atbildību.
95

 Atbildības ētika saistāma 

gan ar Hansa Jonasa (Hans Jonas), gan Emanuela Levinas filozofiju. Tā Hanss Jonass šķir 

formālo un substantīvo atbildību. Sociālās atbildības jēdzienu mediju vidē praktiski sekmējusi 

Roberta M. Hačinsa komisija (1946) un uz to joprojām atsaucas mediji, pētnieki ne tikai ASV 

vien. Ētiska uzvedība un rīcība ir atbildīga, domājot par kopsakaru starp redakciju, publiku, 

sabiedrību kopumā. Atbildība iesaista informācijas seku domāšanā un paredzēšanā, liekot 

atteikties no bezjēdzīgas vai kaitīgas informācijas. Atbildību uzsvēris Ţaks Derida. Turklāt 

atbildība saistās ne tikai ar domāšanu, bet arī ar brīvu, vadības un citas autoritātes neietekmētu 

izvēli un tai sekojošu rīcību, lai novērstu informatīvās apkaimes maldināšanu vai 

piesārľošanu. Atbildība nozīmē tāldomāšanu seku izvērtējumā. Tā pavada autonomu izvēli 

bez atsaukšanās uz kādu autoritāti vai fatāliem ietekmējošiem iemesliem, taču prasa 

zināšanas, jo visu iespējamo seku paredzēšana iepriekš nav iespējama pat godīgam 

ţurnālistam. Nejauša notikuma attīstība pašā procesā prasa ātru reakciju un elastību seku 

korekcijā. Ţurnālista ievērība, slava vai medija peļľa atvirzās tālāk no izvēles nosacījumiem 

saprātīgu, ar citiem saistītu seku izvērtējumā. Atbildība paredz ietekmi uz auditoriju, īpaši 

bērniem, tāpēc liek domāt par, piemēram, vardarbības un citu tā saukto jutīgo tematu 
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komunikāciju, lai patiesais vēstījums neizraisītu atdarinājuma vēlmi. Kā ekrānā vai fotogrāfijā 

informēt par pedofiliju un citiem kriminālnoziegumiem? Uzsverama atbildība mediju un 

reliģijas attiecībās, kur nepieciešama tolerance, lai neaizvainotu ticīgo jūtas. Vienlaikus 

atbildīgi skaidrojama patiesā reliģijas loma sabiedrībā, neiesaistoties kādas konfesijas īpašā 

aizstāvībā. Jūlija Kristeva piedāvā svešinieka pozīciju attieksmē pret sevi, lai distancēti 

novērtētu mediju produktu - piedāvāto informāciju jeb par informāciju pārvērstu dzīvi, norisi, 

cilvēku, notikumu. Vienlaikus tā ir atbildība par savas redakcijas, ţurnālistikas prestiţu, cieľu, 

atzīšanu un labo slavu, kas nodrošina uzticamību. Tādējādi ţurnālista un mediju atbildība 

attiecas uz sevi, savas informatīvās un komunikatīvās darbības ietekmi uz citu prātiem un 

jūtām, veidojot zinošu, jūtošu sabiedrību.  

Atbildība prasa domāt par vēstījuma sekām un ietekmi uz daţādu sociālu grupu 

prātiem un jūtām. Kā nojaušams, atbildība vienmēr ietver citus savu vēlmju vadītas rīcības 

izvērtējumā.  

3.4.4. Cieņa. Cieľas filozofija rodama Kanta ētikā. Kants noliedz morāles saistību ar 

visu, kam individuāli juteklisks raksturs, taču tas nenozīmē, ka Kants neatzītu jūtas. Cieľa 

atzīta par prāta jūtām, kas vedina inteligiblās, t.i., morālu motīvu, ne juteklisku vēlmju 

virzienā. Cieľas objekti nav lietas, bet cilvēki kā mērķi, nevis līdzekļi. Lietām ir līdzekļu 

raksturs, un tās apmierina individuālās vēlmes, kas rada baudas un laimes sajūtas, kuras Kanta 

ētikā nošķirtas no kategoriskā imperatīva vadītās morāles. Cieľa attiecas uz cilvēka vērtību, 

nevis cenu, kā pērkamām lietām. Tai ir izteikti cilvēciskas komunikācijas vērtība. Tā saaug ar 

mūsdienās plaši lietoto tolerances jēdzienu un attiecas uz citādā atzīšanu aiz pienākuma pret 

universālu imperatīvu. Tā pakļaujas aicinājumam rūpēties par vispārējiem mērķiem un 

labumu. Respektīvi, cieľa iegūstama attieksmē pret citiem kā racionālām, morālu likumu 

pildītspējīgām personām, kuras nedrīkst pārvērst par savu vēlmju piepildījuma līdzekli, bet 

jāuzlūko par mērķi. Nav īst skaidri. Cieľa ir pienākuma apziľas izpausme un tāpēc jo vairāk 

tuvinās tolerancei, kas prasa atteikšanos, bieţi sāpīgu, otra citādības atzīšanas dēļ. Cieľa 

novērš uzmanību no sevis paša un pievēršas otra cilvēka tiesībām, kuras pamato potences būt 

par morāla likuma racionālu subjektu. Cieľa ir rēķināšanās ar otra izjūtām, sajūtām, vēlmēm, 

brīvību, bieţi atsakoties no sev izdevīgā par labu citiem, saprātīgākai sociālai kārtībai.  

  Latvijā vairāk akcentē goda un cieľas aizskaršanu, kas likumā noteikta, nevis 

morālas cieľas kultivēšanu gan pieklājībā pret otra nejaušu fizisku aizskārumu uz ielas, 

atvainojoties, gan citu nepamatota aizvainojuma gadījumā, gan spējā uzklausīt, nepārtraucot, 

gan pieklājīgā sarunā ar citiem.  Cieľa pret otru ierobeţo egoistisko brīvību, taču norāda uz 

uzticību, atzīšanu, morālo autoritāti.   
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Pašcieņa. Ziľas komunikators nav bezsubjekta anonīma patība. Aristokrātiskums 

atvieglo pašcieľas dispozīciju.  

   Noslēgumā neliels kopsavilkums par to, kādu ļaunumu var nodarīt morālo 

dispozīciju ignorance. Tā  

1) var ievainot kāda cilvēka dzīvi, par to nepatiesi rakstot vai to audiovizuāli 

publiskojot; 

2) dezintelektualizēt un emocionāli notrulināt publisko telpu, piesārľojot ar seklu 

medijvielu un nekvalitatīvu izklaidi, kultivējot banālu stereotipu virspusējību; 

3) samazināt intelektuālas un refleksīvas spējas un domājošu auditoriju sakarā ar 

piemērošanos masu gaumei; 

 4) samazināt kvalitatīvas ţurnālistikas iespējas ar komercinterešu izvirzījumu 

priekšplānā; 

  5) ierobeţot demokrātisku uzskatu daudzveidību, kalpojot investora vēlmēm; 

6) mazināt vai zaudēt simpātijas, uzticību un cieľu profesijai, medijam, ţurnālistam; 

7) vairot bezcerību un neticību godīgumam, taisnīgumam, krietnumam - tikumībai; 

8) vairot cinismu un vienaldzību pret citu problēmām; 

9) pārspīlēti niknā sargsuľa pozīcijā pret valsti un valdību neveicināt lojalitāti pret 

valsti un pilsonisku atbildību pret to;  

Ar nepilnīgo uzskaitījumu pietiek, lai pierādītu, ka morālā dispozīcija un atbildīga 

rīcība ir tā vērta, lai par to plašāk domātu un iekļautu izvēlē - gan savās, gan publikas 

interesēs. 

 

3.4.5. Interešu konflikts 

Interešu konflikts veidojas slēptu savtīgu interešu un publikas informēšanas 

pienākumu konflikta rezultātā. Ţurnālista privātie un auditorijas jeb publiskie mērķi daţkārt 

nav savienojami tā, lai neciestu patiesums un neitralitāte. Interešu konflikts - privātu un 

sabiedrības (mediju, auditorijas utt.) vēlmju, mērķu interešu nesavienojamības rezultāts 

jēdzieniski nosaukts 20. gadsimta vidū, bet Latvijā tas ienācis politiskajā komunikācijā tikai 

21. gadsimta sākumā. Eduards Vasermans (Edward Wasserman) to nodēvējis par 

„ţurnālistiskās korupcijas arhetipu”
96

. Interešu konflikts var izpausties starp ţurnālistu (vai 

mediju organizāciju) un auditoriju, kurai sniedzama patiesa informācija. Atskaites punkts ir 

auditorija, kuras interesēs darbojas ţurnālists vai medijs. Nav savienojamas ţurnālista privātās 

vēlmes saľemt nelikumīgu finansiālu atalgojumu vai dāvanu par kādas tikai grupai vai 

draugam izdevīgas informācijas publicēšanu un auditorijas tiesībām uz neitrālu informāciju. 
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Auditorijai parasti nav zināmi nolūki, kas vadījuši ziľas publiskojumu. Interešu konflikts 

norāda uz privātās un valsts vai sabiedrības vēlmju nesavienojamību, kas atrisināmas, 

atsakoties no savtīgas ieinteresētības, kura ir pretrunā ar godprātību un taisnīgumu vai - 

vispārējāku interešu ievērošanu. Intereses un arī to pretrunas parasti atklājas, tāpēc parastākās 

interešu konflikta sekas ir uzticēšanās zudums un aizdomas, kas skar mediju kopumā, 

redakciju un ţurnālistu. „Nekas komunikatīvās uzticības pamatus neskar tik smagi, kā 

aizdomas par to, ka ziľas ir savtīgu interešu motivētas, ko otra puse ir apzināti slēpusi”, raksta 

Vasermans (Nothing strikes quite so hard at the basics of communicative trust than the 

suspicion that messages are motivated and shaped by selfih interests the other party is 

deliberately concealing)
 97

. Uzticēšanās zudums savukārt nav nedz cieľas, nedz peļľas ziľā 

izdevīgs, tāpēc mediju ētikas kodeksos, piemēram, 1977. gadā veidotajā Washington Post 

Standards and Ethics
98

 interešu konflikts norāda uz ţurnālistu un mediju ietekmējamību un 

atkarību. Uzsvērta gan atteikšanās no dāvanām, gan ceļa izdevumiem, gan no iesaistīšanās 

politikā, sociālās darbībās un demonstrācijās, deklarējot: „Mēs izvairāmies no jebkuras 

darbības, kas traucē mūsu spējai vēstīt (report) un sniegt ziľas neatkarīgi.”
99

 Interešu konflikts 

nepieļauj politisku un citu speciālu interešu vērā ľemšanu informācijas veidošanā un 

vēstījumā. Nekas nedrīkst traucēt godīgu un patiesu informēšanu. Nekas nedrīkst kompromitēt 

mediju un ţurnālistu, tāpēc Washington Post pieprasa pārskatīt visas, arī ārpusdarba 

aktivitātes, lai izvairītos no  kompromitējošām aktivitātēm.   

Interešu konflikts iekļauts ikvienā ţurnālistu un mediju ētikas kodeksā. Tie norāda uz 

ţurnālista neietemējamību un vedina novērst mediju neatkarības zaudējumu savtīgu interešu 

labā. Mediju vara izmantota savtīgās, ne sabiedrības interesēs un izpauţas īstenības 

deformācijā kādu atsevišķu interešu vārdā, liekot atteikties no godprātības un patiesuma par 

labu kādai specifiski privātai interesei
100

.  Interešu un vēlmju pretrunas var izcelties starp 

informantu, ģimeni, draugu, redaktoru, starp personisku un profesionālu vēlmi. Daţkārt to 

sauc par lojalitāšu sadursmi (Vasermans). Parastākais  interešu konflikta rezultāts ir 

neatkarības zaudējums, jo jākalpo diviem kungiem: godīgums parasa atdarīt, atstrādāt netaisni 

iegūtos līdzekļus, „iedabūt” raidījumu vai rakstu un izcelt bieţi neesošus nopelnus.  

Lojalitāte vai pienākumi pret dāvanas sniedzēju nemanāmi nonāk konfliktā ar godīgu, 

neitrālu informāciju. Pastāvot konfliktam, dilemma saglabājas, un negodīgums izpaudīsies vai 

nu pret vienu, otru vai abiem vienlaikus. Kad naudas, kalpošanas interese izvirzās priekšplānā, 

godīga sabiedrības informēšana nav iespējama.  
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Taču ir problemātiski gadījumi. Interešu konflikta teorija piedāvā vairākus iedalījuma 

principus.   

Interešu konflikts pēc tā īstenojuma stadijas var būt potenciāls, šķietams  un reāls. 

 Potenciāls interešu konflikts ir samērā bieţa un parasta situācija, tas pastāv kā 

piedāvājums veikt kādu darījumu savtīgās interesēs, kad, piemēram, draugs lūdz uzrakstīt par 

sevi vai uzľēmumu reklāmas rakstu. Ţurnālista atteikšanās norādīs uz konflikta atrisinājumu.  

Šķietams interešu konflikts saistās ar aizdomām: kolēģiem var rasties aizdomas par 

finansiāla labuma saľemšanu, sprieţot pēc redaktora vai ţurnālista tēriľiem vai atpūtas 

braucieniem. Aizdomas var izrādīties pamatotas vai nepamatotas. Ţurnālists saľem sūdzības 

par pilsētas domnieku, kurš atbild par ielu remontu, kad ceļš uz viľa privātmāju tiek 

noasfaltēts. Ja domnieks var uzrādīt dokumentus par paša ieguldītajiem līdzekļiem, interešu 

konflikts izrādās šķietams.  

Reāls interešu konflikts var atklāties tikai tad, kad tas jau noticis un ir pierādāms 

pētnieciskajā ţurnālistikā, kas, protams, prasa laiku un piepūli, tāpēc ir samērā reta parādība.  

Interešu konflikts var tikt dalīts pēc saņemtā labuma. Tad tam var būt finansiāls un 

nefinansiāls raksturs. Bezatlīdzības izpalīdzība klases biedram - kādas domes sabiedrisko 

attiecību speciālistam, ar iekļūšanu raidījumā ir nefinansiāla rakstura konflikts, kamēr 

„aploksnes”, dāvanu kartes vai cita veida nelikumīgi materiāli ieguvumi uzskatāmi par 

finansiālu interešu konfliktu  

Interešu konfliktiem ir daţādas izpausmes. To daudzveidību raksturo izpausmju 

virzieni, kas norāda gan uz labuma saľemšanu, gan darba vietu savienošanu, gan  

konfidenciālas informācijas izpaušanu utt.  

 Privātīpašums. Parastākais interešu konflikts veidojas, kad ţurnālistam vai 

redaktoram pieder kāds privātīpašums, kura interesēs ievietota slēptā reklāma, „pārsūknēti” 

līdzekļi vai cita veida interešu pretrunas. Sporta avīzes redaktors atturēsies no sūdzības 

publikācijas par viľam piederošu sporta preču veikalu. Pastāv potenciāla interešu konflikta 

iespējas, tāpēc lielāka uzticamība būs medijam, ţurnālistam vai redaktoram, kuram mazāk 

saistības ar sava īpašuma apkalpošanu. Pastāv potenciāls un šķietams konflikts pat tad, ja 

ţurnālists grib būt un ir godīgs.  

Otrs bieţāk sastopamais interešu konflikta veids ir radu un draugu būšana, kas liedz 

neitrālu vērtējumu un vairo neuzticēšanos, ja atklājas ieinteresētība. Vai rakstīt par uzľēmēju, 

jaunu, perspektīvu, kas vienlaikus tavs draugs, vai aicināt to uz TV vai radio un intervēt? Pat, 

ja tas nav komercnolūkos, priekšrokas došana savējiem, viľu popularizēšana nerada 

godprātības iespaidu. 
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Portretraidījuma ţurnālists aicina uz radio savas mašīnas tehnisko aprūpētāju, savu 

zobārstu, bērna skolotāju utt.  

Viena no partijām vēlēšanu kampaņas laikā ekrānā parādās bieţāk par pārējām, jo 

ţurnālistes draugs strādā par šīs partijas preses sekretāru. Vai ţurnālistei ir tiesības vadīt 

tieši šo informatīvo raidījumu? Vai viņa spēs atteikt vīram, kurš izpilda partijas līdera 

lūgumu? Kā uz kārtējo partijas līderu interviju raudzīsies kolēģi un auditorija? Kādu 

iespaidu tas atstās uz raidījuma vai ţurnālistes uzticamību vispār?  

Redaktors liek ţurnālistam rakstīt attaisnojošu vai maldinošu rakstu sava znota firmas 

aizstāvībai.  

No godprātības un taisnīguma viedokļa nekādas personiskās intereses nedrīkst 

ietekmēt ţurnālista profesionālo neatkarību un saistības. Labums ir radiem un paziľām, ne 

taisnīgs ieguvums citiem.   

Profesionāls interešu konflikts izpauţas divu amatu savienošanas mēģinājumos, kad 

viena amata pildīšana mazina cita amata taisnīgu un rezultatīvu izpildi un zūd efekts.  Tipisks 

konflikts pastāv starp ţurnālista un sabiedrisko attiecību speciālista pienākumiem, kad saduras 

intereses publiskot informāciju par vienu un to pašu uzľēmumu kā sabiedrisko attiecību 

pārstāvim un ţurnālistam. Lai mazinātu aizdomas par savtīgu interešu virzīšanu, viens no 

amatiem ir jāatstāj, kaut arī ikvienam ir tiesības nopelnīt vairāk, amatus apvienojot. Otrā darba 

vieta godīgai ţurnalistikai ierobeţota, ja tā nepieļauj neatkarīgu patiesības darbu. Latvijā 

uzsāktā diskusija par sabiedrisko attiecību speciālista un ţurnālista amata savienošanu ir 

aktuāla, jo sabiedrisko attiecību vajadzību īstenojums neliecina par taisnīgumu - citu tiesības 

uz publicitāti ierobeţotas, ja raksti par otrās darbavietas notikumiem un vēlmēm aizľem TV 

vai radio laiku.  

Nav pieļaujama arī tuvināšanās kādai politiskai partijai vai iesaistīšanās tajā, jo tas 

apgrūtina distanci.   

Līdzdalība politiskajā partijā avīzes redaktoram neļauj atspoguļot godprātīgu vēlēšanu 

kampaľu. Politiķa finansiāli atbalstīta avīze savukārt nespēj godīgi informēt vēlētājus, ja tā 

grib saglabāt lojalitāti pret savu „saimnieku”. Savukārt bez finansiāla atbalsta avīze pastāvēt 

nevar. Ja tā grib iznākt un attīstīties, tai jāatbalsta „saimnieka” partijas intereses. Šie un citi 

gadījumi, pat ja nekas īpašs nav noticis un neitrālas informēšanas pienākums nav aizmirsts, 

var izraisīt aizdomas un neuzticēšanos. Divu kungu kalpa jeb divu pretrunīgu lojalitāšu 

situācija ir interešu konflikta potenciāls pamats.  

Pērkamība. Ţurnālists kopā ar firmas kalendāru saņem aploksni ar pārdesmit latiem 

pirms raksta publicēšanas par nelikumībām firmā vai produkta reklāmas interesēs.  
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Rodas paradums ne tikai gaidīt, bet arī pieprasīt papildsamaksu par jebkuru rakstu, 

raidījumu utt. Veidojas pieļāvība pret imperatīva pārkāpumu un stingrību. Situācijā, kad 

patiesībai līdzinās teiciens ”bet visi ľem”, nav viegli apturēt spēcīgu labklājības vēlmju vadīto 

netaisnīgo darbību. Morāles principi un tiesiskums atvirzās tirgus un naudas principu dēļ.  

Arī ţurnālistikā, ne tikai ierēdniecībā un policijā, pastāv kukuļdošana un citas 

uzpirkšans veidi. Bieţi jādzird, ka atteikums nav vajadzīgs: var pieľemt apmaksātu ceļojumu 

un brīvi un godprātīgi aprakstīt reklāmas mērķi - kādas salas dzīvi. Taču tas reti iespējams. 

Uzpirkšana uzliek noteiktas saistības. Tāpēc galvenais atbildīgas brīvības nosacījums ir 

labuma nepieľemšana. Labums var izpausties dāvanās, aploksnēs, brīva ceļojuma, speciālu 

pakalpojumu, piemēram, frizētavu, ārstniecības u.c. veidā vai kādu privilēģiju piešķiršanā. 

Visi tie ir pērkamības gadījumi, ko izmanto kāda interešu grupa savā labā. Godprātīga 

publikas informēšana labuma saľemšanas gadījumā ir vai nu apgrūtināta vai liegta. Lai cik 

sāpīgi būtu, ţurnālistam nākas atteikties no jebkura labuma piedāvājuma, izľemot ar likumu 

un līgumu noteikto atalgojumu. Pieļaujami vienīgi viesmīlības izpaudumi - nenozīmīgs 

suvenīrs, kafijtase vai ielūgums uz kādu autora koncertu.  Nenozīmīgās dāvanas neapdraud 

brīvību un neatkarību, bet lielāki dāvinājumi uzlūkojami ar piesardzību un profesionālas 

cieľas un pašcieľas vārdā no tiem jāatsakās.  

Kādas popularitāti zaudējušas partijas politiķiem ir jāmazina bīstama konkurenta - 

sabiedrībā cienījamas bijušās prezidentes līdzdalība nākamajās parlamenta vēlēšanās. Tiek 

noalgota ţurnālistu grupa, lai publiskotu bijušās prezidentes restorānu rēķinus, frizieru un 

modes dizaineru izdevumus. Vēlmi saņemt honorāru gan par grāmatas tirāţu, gan par 

atsaucību uzrakstīt atmaskojumu, attaisno pamatojums, ka tautai jāzina, kā tiek tērēta 

nodokļu maksātāju nauda. Astoņu gadu laikā iztērētie līdzekļi patiešām izskatās ievērojami. 

Sabiedrības sašutums par izšķērdību nabadzības un krīzes laikā, kad uzmanība pievērsta 

taupībai, ţurnālistiem liek justies par patiesības atklājējiem. Grāmatu apmaksājusī partija, 

kuras koruptīvie darījumi liegtu bez konkurentes nomelnošanas iegūt taisnīgu rezultātu, 

vēlēšanās iegūst papildbalsis. Ţurnālisti var doties Antarktīdas vai citos tūrisma braucienos 

un pusdienot dārgos restorānos, jo uzskata sevi par patiesības vēstītājiem. Vēlēšanu rezultāts 

nav viņu ziņā. Apvainojumu pērkamībā viņi nepieņem, jo par rūpīgu datu vākšanu pienākas 

atalgojums.  

Ceļojumi. Redakcijām ir ierobeţoti līdzekļi, tāpēc daţkārt no piedāvājuma pavadīt 

politiķus vai augstas amatpersonas ārzemju braucienos viľu lidmašīnās tās neatsakās. Katra 

situācija izvērtējama atsevišķi, jo daudzkārt šāds līdzekļu ietaupījums nerada aizdomas, ja tā ir 

valstiski svarīga informācija, kuru sabiedrība ir tiesīga zināt, un ja tas neietekmē ţurnālista 
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neatkarību. Lidojums ļauj pilnīgāk iepazīties ar politiķi/amatpersonu, precizēt informāciju. Ja 

laikraksta līdzekļi ļauj, no citu piedāvāta ceļojuma, protams, labāk izvairīties, lai neapzināti 

darījuma attiecības neietekmētu attieksmi un informāciju.  

Citādi ir ar atpūtas ceļojuma piedāvājumu, lai panāktu labvēlīgu lietas izgaismojumu 

kādās specifiskās interesēs. Mazu TV, reģionālu mediju ţurnālistam tā ir vienīgā iespēja 

ieraudzīt plašāku pasauli un paplašināt ģeogrāfisko apvārsni. Jautājums ir, par ko piedāvāts 

brauciens. Kad ţurnālists iesaistās, viľš uzľemas spēles noeteikumus, kas jāpilda. Godīga 

spēle nepieciešama gan medijam, gan ţurnālista cieľai. Tāpēc individuāli izvērtējami 

ceļojumi atkarībā no to mērķiem, Ja tie piedāvāti, lai atrunātu ţurnālistu no firmai nevēlamas 

informācijas publiskojuma, „iebarošanas” vai reklāmas nolūkā, lai cik sāpīgi, no tiem 

jāatsakās interešu konflikta dēļ.  

Risinājumi ir daţādi, un tie adresēti cēloľu novēršanai. Nabadzīgākās valstīs interešu 

konflikti, kuru rezultātā ţurnālists gūst finansiālu vai citu labumu, parasti vērtēti mazāk asi. 

Taču tas pieradina pie negodīguma, pērkamības un degradācijas. Risinājumi var būt tiesiski - 

pastāv likums par interešu konfliktiem un tas attiecas arī uz ţurnālistiem, ne tikai 

amatpersonām vien.  

Risinājums var būt morāls - kodeksi iekļauj tipiskākos iespējamo interešu konfliktu 

veidus un iesaka apzināties un atturēties no tiem. Var būt organizatorisks risinājums - ko darīt 

ar labumu, kā to nenoslēpt, kā izvairīties no konfliktiem sliktas darba organizācijas dēļ. 

Svarīga ir apkaimes attieksme pret interešu konfliktiem. Ja kolēģi skatās caur pirkstiem un 

nenosoda, interešu konflikti nemazināsies. Tāpēc ieteicamas diskusijas, kurās kolēģiem 

dalīties konfliktu nepieļaušanas pieredzē. Tas atturēs no šaubām interešu konflikta gadījumā. 

Citādi interešu konflikts var pārtapt par paradumu un rutīnas notikumu.  

   Labuma saņemšanā jāvairās no tā ietekmēties un racionāli jāizsver, ka kārotā 

labuma dēļ psiholoģiski pastāv iespējas negodīgas izvēles motivācijai. (Vai tā varētu?) Kaut 

kas nozīmīgs publikai tiek noklusēts, ja dāvanu devēja intereses to prasa. Par neko neviens 

nemaksā, tāpēc spēles noteikumi pastāv un ar tiem jārēķinās. Labvēlība liek būt nekritiskam 

pret avotu, identificēties ar to sniegtās labvēlības dēļ. Uzpirkšana notiek gudri un nemanot. 

Godīga modrība vajadzīga, lai nepārvērstos bezatbildīga kalpa lomā, kas pretrunīgās darbībās 

iesaistīts pret paša gribu.  Daudz līdzekļu, kas vedina piekrist labvēlim un pildīt viľa vēlmes, 

nevajag.  

Labi apmaksāta izdevuma redaktors jaunam, uz izmēģinājuma laiku pieņemtam 

ţurnālistam liek divu dienu laikā intervēt kādu reta sporta veida praktizētāju. Valstī tādu 
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cilvēku sameklēt grūti, tāpēc ţurnālists, savācis informāciju, domā, kā veidot materiālu bez 

grūti sameklējamā pārstāvja klātbūtnes.  

Redakcijai pienāk informācija, ka kādā no rajona pagastiem, kas atrodas pie jūras, 

vadība privātpersonām pret attiecīgu samaksu izsniedz nelikumīgas atļaujas apbūvei kāpu 

zonā. Redaktore, kurai radi dzīvo pagastā, sūta ţurnālistu izpētīt sūdzību un uzrakstīt rakstu. 

Sarunā kāds no pagasta darbiniekiem ieminas, ka gadījumā, ja savāktā informācija, kas 

norāda uz šaubīgām atļaujām, netiktu publicēta, ţurnālistes radiniecei, divu mazu bērnu 

mātei, kura kandidē uz projekta vadītājas vietu konkursa kārtībā, būtu drošas izredzes to 

dabūt.  

Radu un draugu būšana jeb nepotisms  ir daudzu netaisnīgu izvēļu iemesls, kad 

savējo intereses aizsedz citu vienlīdzīgas tiesības uz darbu vai vietu raidījumā. Radu un 

draugu intereses, sevišķi mazā valstī ir īpaši  jūtamas. Tur, kur liela cilvēku daļa ir savstarpēji 

pazīstama, grūtāk izvairīties no savējo interešu „spiediena”.  

Ţurnāliste, kuras vīrs pieder  lielas politiskās partijas elitei, ik darbdienas vada 

pusstundu garu informatīvu raidījumu, kurā bieţi uzaicināti daţādu politisko partiju 

pārstāvji.  

Pētnieciskā ţunālistika attiecas uz informācijas iegūšanu par apzināti slēptu rīcību, 

notikumu, kuram ir šaubīgs tiesisks un morāls pamats. Nepieľemamais tiek slēpts, īpaši 

politikā, kaut gan mūsdienu tehnoloģiju apstākļos nav neiespējami darījumu publiskot. Ne 

vairs meţu biezokľu, ne nepieejamu sarunu vietu. Pētnieciskā ţurnālistika patiešām attaisno 

sevi ar tieksmi pēc patiesības un ar spēju to vēstīt. Ar ko atšķiras analītiskā no pētnieciskās 

ţurnālistikas? Grūtības rada avotu pretrunīgās intereses un informācija, kurā jāorientējas. 

Turklāt avotu interese ir savtīga. Nav viegli ievainot cilvēkus, publiskojot viľu melnos 

darījumus, taču negodīguma atmaskojums ir augsts mērķis, tāpat kā patiesības, kas slēpta, 

atklāšana. Tā prasa personisku privātu un pilsonisku drosmi un izslēdz slavas un atalgojuma 

vadītu motivāciju. Publikas tiesības zināt patiesību tiek dzēstas, kad ţurnālists pakļauts 

saistībām pret kādu netaisnīgu interešu grupu, kurai viľš kalpo. Interešu konfliktā patiesuma, 

godīguma iespējas izpaliek. Reklāmas, politiskās, komercintereses vai privāta slavas un varas 

ieinteresētība ţurnālistiku morāli pakļauj riskam. Vai šo gabalu vajag? Kaut kā neiet kopā ar 

iepriekš rakstīto. 

Plaģiātisms ir krimināli sodāma lieta, kas saistīta ar cita intelektuālā īpašuma 

negodīgu piesavināšanos. Jautājums tikai, ko atzīt par zādzību - septiľus vienādi atveidotus 

vārdus bez atsaucēm uz izmantoto tekstu vai nodaļu? Nav runa par neskaidrību, kad pēc copy-

paste principa pārľemts cita darbs, nomainot vienīgi autora vārdu. Sareţģītāk ir ar plaģiāta 
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noteikšanu tulkojumos. Atsaucoties uz speciālistiem, parasti iedala vairākus tulkojuma 

izmantošanas veidus: iekļauts savā tekstā, rediģēšana vai pilnīga uzdošana par savu, veicot 

nenozīmīgus labojumus. Nav problēma ar pēdējo, pastāvot nelieliem leksiskiem 

modernizējumiem, ja teksts tulkots agrāk. Runa ir par pieļaujamo cita teksta izmantošanu, 

neuzdodot par savu, bet atstājot atsauces uz cita variantu?. Plaģiāts ţurnālistikā iespējams, kad 

zog citu mediju vai blogu idejas bez atsaucēm uz avotu, kas izmantots, vai arī, kad redaktors 

izmanto praktikanta/studenta veikumu, atsakot publicēt nekvalitatīva izpildījuma dēļ, bet, 

nedaudz pamainītu, iekļauj praktikanta tekstu savā darbā. Plaģiāta veicējs, protams, naivi 

neatklās savus nodomus, kas bieţi eksistenciālas steigas diktēti, taču tā ir nopietni uzraugāma 

un kontrolējama lieta, kas parasti ētiski regulējama.  

Mediju kodeksi plaģiātismu atzīst par nepiedodamu pārkāpumu. Citu izdevumu, 

ţurnālistu ideju, metoţu vai atklāto faktu piedēvējums sev nozīmē zādzību, kas sodāma. 

Ikviens atzīs plaģiātismu par nepieľemamu un apkaunojošu, jo tā ir negodīga cita intelektuālā 

īpašuma piesavināšanās jeb vienkārši - zagšana, taču ne no katra var sagaidīt atturību izmantot 

citu devumu, ja pastāv uzskats, ka plaģiāts ir grūti pierādāms pārkāpums, kas parasti līdz 

tiesai nenonāk. 

 

4. Ētika ţurnālistikas procesā 

   4.1. Atsevišķu ţanru ētika 

4.1.1. Dienas kārtība (agenda setting) jeb ziľu tematiskais salikums (setting- 

apkaime, vide, ietvars, darbības vieta, poligrāfiskais salikums, aranţējums) neattiecas tikai uz 

pirmo lappušu saturu, bet uz sabiedrības uzmanības piesaisti vispār. Jau vairākkārt uzsvērts, 

ka par morālu izvēli var runāt tur, kur pastāv brīvas  izvēles iespējas. Protams, jautājums par 

izvēli, kā viss, ir nenoteikts: kur vieni saredz izvēli, lai darbotos un situāciju mainītu, citi 

izjutīs nenovēršamu pakļaušanos situācijai un fatālu atkarību. Taču ir kādas saprātīgas 

iespējas orientēties, kas izteikts mediju dienas kārtības jēdzienā. Mediju eksperti un 

komunikācijas zinātnes teorētiķi Pamela Šūmeikere (Pamela Shoemaker) un Stefans/Stīvenss 

Rīss (Stephen Reese) nosauc sešas ziľu vērtības, saskaľā ar kurām notiek izvēle- kurš 

notikums iekļūs plašsaziľas līdzekļa dienas kārtībā: 1) notikuma nozīmīgums (cik daudzas 

dzīves tas ietekmē, cik nozīmīgi tas ir sabiedrībai kopumā); 2) cilvēku intereses (intereses par 

to, kas ietekmē vai izmaina cilvēku dzīves; pie šīs ziľu vērtības pieskaitāma arī dzeltenā prese 

un slavenību dzīves aizkulišu atainojumi; 3) konflikts, jo nesaskaľas ir interesantākas par 

harmoniju; 4) kaut kas neparasts (atšķirīgs no ikdienišķā un pierastā); 5) savlaicīgums, 
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aktualitāte; 6) tuvums – notikumi, kas notiek mums blakus vai netālu, mūs interesē daudzreiz 

vairāk par to, kas notiek vietās, ar kurām mums nav nekāda sakara
101

. 

Kā nojaušams no uzskaitījuma, ziľas vai cita ţanra izvēle ir ţurnālista un mediju ziľā, 

kas savukārt var ierosināt to vai citu sabiedrības vai tās daļas reakciju, īpaši, ja tas ir TV vai 

interneta portālu notikums, kas pašlaik patērēts visvairāk.   

Dienas kārtība izceļ atsevišķus faktus un notikumus galvenokārt atbilstoši redakcijas 

vēlmēm un paradumiem. Nepārtraukti izceļot un atkārtojot vienu faktu, nozīmi, notikumu vai 

noklusējot un nepieminot citu, notiek patiesības un nozīmes konstrukcija publiskā telpā, par 

ko runāts jau iepriekš. Dienas kārtība veic mediju notikuma sakārtojumu, ranţējumu, piešķirot 

tam kādu mediju vērtību, kas var atbilst un neatbilst perspektīvam sabiedrības labumam. 

Dienas kārtība ir gan vēlmju atklāšanas līdzeklis/instruments, gan to maska.  Izmērīt, kā 

dienas kārtība atbilst sabiedriski nozīmīgai vērtībai, ir samērā grūti. Uz to norādījis, gan 

nedaudz pārspīlēti, Ţans Fransuā Liotārs, uzsverot nevis zināšanas, bet nozīmi/ signifikāciju 

un ekspresivitāti kā svarīgāko patiesības nosacījumu
102

. Par atbilstības mēru izvēloties 

sabiedrisko nozīmīgumu, jāatzīst, ka ne vienmēr pašsaprotami atklājas notikuma vērtība, ko 

izmanto mediju dienas kārtība gan pilsoniskos, gan manipulatīvos kādas grupas vai personas 

nolūkos. Laiku pa laikam globālajā informācijas tīklā uzpeld ziľas par veselībai bīstamiem 

notikumiem, piemēram, par putnu, cūku vai citādu gripu, par saindēšanos ar nenoteiktas 

izcelsmes pārtiku, par transtaukskābju procentu bīstamību saldumos. Intensīvi lietota, vēsts 

ieľem galvenās ziľas vērtību, viegli un pati no sevis izzuzdama uz neatgriešanos. Ziľa ir 

komerciāli izdevīga. Atkārtošana radio un televīzijas kanālos ik dienas, izrādās, ir bijusi kādu 

interešu vārdā veikta un nekritiski pārľemta. Reālā notikuma nozīmībai atbilstoša dienas 

kārtība izpaliek.  

Ja nedēļām ilgi, par spīti veselajam saprātam, piedēvē kādam faktam vai notikumam 

galvenās tematikas vietu, kāda sabiedrības daļa ar laiku noticēs, kamēr citas skepse būs veselā 

saprāta pazīme. Dienas kārtība ir notikumu ranţējums pēc to medija atzītās nozīmības - kurš 

attiecas uz pirmo, kurš paslēpts kā nenozīmīga informācija, kurš ikdienišķi jēgpilns, kurš 

mazāk nozīmīgs vai bezjēdzīgs.  

Pastāv atbildība par notikumu sakārtojumu ziľās, patiesi nozīmīgo izceļot un  mazāk 

nozīmīgo atstājot perifērijā. Vai un kā interesēs ir dienas kārtības kliedzoša uzsvēruma 

pasūtījums? Katru nenozīmīgu faktu iespējams “kronēt” par karalisku notikumu. Kas nosaka 

izvēli? Cik liela loma ir godprātībai?  Bieţi pat viesībās apsprieţ TV panorāmas vai „Nekā 

personīga” utt. siţetus, gan sabiedriski nozīmīgus, gan mediju safabricētus. Politiskās 

tehnoloģijas bez mediju dienas kārtības izmantošanas būtu mazāk efektīvas, tāpat kā daudzu 
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sabiedrisko attiecību speciālistu pakalpojumi, tāpēc dienas kārtības izvēle ir pamatotas  

uzticēšanās nosacījums.  

Patvaļīgi konstruētā tematikā un dienas kārtībā, kurai mazs sakars ar īsteni nozīmīgām 

problēmām izpauţas dzīves daudzveidības zudums. Komercinteresēs tiraţēta slavenību dzīve, 

baumas, veselības briesmu vai atsevišķu komerciāli izdevīgu parādību pārspīlējumi, kas 

izpauţas apdraudējuma nozīmēs vai epitetos „fantastisks”, „leģendārs” u.c., raksturo 

vienpusīgu īstenības izpratni. Kādreiz latviešu literatūrā bija svarīgs mazā cilvēka stāsts. Tas 

šobrīd medijos parādās retāk par tā saukto leģendu un popkultūras slavenību dzīvēm. Dzīves 

daudzveidību aizstāj tas, kas, pēc mediju domām, pieprasīts galvenokārt ziľkāres 

apmierināšanai un izklaidei. Mediju dienas kārtībai tad mazs kopsakars ar patiesajām norisēm 

valstī vai sabiedrībā. To vietā nāk pandēmijas un citi veselībai bīstami draudi.  Īstenības un 

attīstības tendenču dzīvā, dinamiskā pētniecība izpaliek.  

 

4.1.2. Notikums un ziņa 

Mediju atveidotie notikumi mēdz būt daţādi - nozīmīgi, maznozīmīgi un nenozīmīgi,  

sabiedrībai svarīgi vai tikai privātai ziľkārei pielāgoti.   

Dekontekstualizācijas jēdziens ļauj saprast ziľas konstrukciju, īpaši attiecībā uz TV, 

par kuru viens no jaunās paradigmas izteicējiem Alēns Turēns izsakās: „[..] galvenais 

televīzijas mērķis ir radīt televizuālus objektus - citiem vārdiem, pārvērst reālas, 

daudzveidīgas esības par objektiem, kas konstruēti ar televīzijas starpniecību. Tas paveicams 

vieglāk, ja attiecīgiem raksturiem atľemta emocionālā un intelektuālā realitāte. Tādā veidā 

televīzija, tik lietpratīga/piemērota/izveicīga dekontekstualizācijai, viegli piemēro sevi 

pornogrāfijai [..].”
103

  Līdzīgi par TV ziľu attālo sakaru ar īstenību izsakās krievu reţisors 

Kirils Serebreľľikovs, Gogoļa Mirušo dvēseļu iestudētājs Latvijas Nacionālajā teātrī: „[..] 

Visas ziľas ir meli. Tikko es filmēju dzīves fragmentu, bet pēc tam vēl to arī maketēju, es 

jebkurā gadījumā izdaru zināmu mākslas ţestu, un šis redaktora vai ţurnālista ţests realitātes 

fenomenu pārvērš.”
104

 

Labas ziľas pazīme ir tās notikuma raksturs. Notikums ir fakta paveids, kas saistīts ar 

kādu pārmaiľu iekļāvumu ziľotajā. Tas raksturo lietu pārkārtojumu un maiľu. Atšķirībā no 

fakta notikums norāda uz ietekmi, pārmaiľām, dinamiskumu. Publiskā viedokļa autors Valters 

Lipmans (Walter Lippman) 20. gadsimta 20. gados uzsvēris, ka ziľas funkcija ir signalizēt par 

notikumu.
105

   

Notikums ir gan Frīdriha Nīčes, gan 20. gadsimta kritiskās teorijas un ētikas 

darinājums. Tā skaidrojumā iesaistīti Ţans-Fransuā Liotārs, Ţils Delēzs, Emanuels Levinas, 
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Ţaks Deridā, Alens Badjū un citi. Ar notikumu saprot atgadījumu vai norisi (happening), kas 

tuva Kanta sublīmā nozīmei, proti, starpstāvoklim starp iztēli un sapratni, kas vēl 

nekonceptualizēta
106

. Saskaľā ar Ţanu Fransuā Liotāru notikumā subjekts nespēj kontrolēt 

norisi, tāpēc neder tradicionāli rīcības skaidrojuma veidi 
107

. Līdzīgi Emanuels Levinas uzsver 

subjekta pozīcijas zaudējumu notikumā, kas paver neparedzamību
108

.  

Ir mediji, kuri vēsta sabiedrībai būtiskus notikumus un blakus tiem - pseidonotikumus, 

kuri radīti ziľkārības modināšanai, ir pretrunā ar patiesi intelektuāli un emocionāli vērtīgo, 

taču nav noliedzams pieprasījums pēc to atveidojuma daţādības. Mediju ziľas par bijušās 

prezidentes iztērētajiem līdzekļiem sakarā ar frizieru, modes mākslinieku, restorānu un citiem 

pakalpojumiem, kas pretendē uz nozīmīgu informāciju, lai valsts pilsoľi uzzinātu, kur paliek 

viľu maksātie nodokļi, nav vienkārši noliedzamas, taču tās būtu daudzkārt patiesākas, ja 

salīdzinājumam būtu izvēlēti citu valstu prezidentu tēriľi valsts prestiţa labā, nevis ieţēlinoši 

izcelts to pretstats tautas lielākās daļas nabadzībai, uzkurinot naidu un ziľkāri. Daţkārt par 

sensacionālu ziľu var kalpot perversitāte. Tā iekairina ziľkāri par citu pieredzi, taču tai nav 

citas sociālas vērtības kā šausmu stāstu efekts. Minētais apgalvojums neizslēdz globālu 

interesi par incestu Austrijā, tā slēpšanu un pagrīdes dzīvi daudzu gadu garumā, taču 

jautājums ir par sociālo nozīmi un kontekstu, kādā ziľa ielogota un kādas domas tā raisa kopā 

ar skandalozo faktu.  

Ētikas kopsakarā vērā ľemams ir nošķīrums starp epizodisku un analītisku 

ţurnālistiku. Šādu iedalījumu iesaka Dţefrijs Šoijers
109

. Viľš saskata divas diskursa formas - 

narratīvu un izskaidrojuma (analītisko) jeb kontekstuālo dimensiju diskursu. Pirmā saistīta ar 

ziľu, stāstu, vēsti, faktu, kas atbild uz parastiem notikuma vēsts jautājumiem kas, ko, kur, 

kad? Tas ir tagadnes diskurss, precīzāk, klātbūtnes, aculiecinieka, aktuālās tagadnes 

epizodisks diskurss. Analītiskais diskurss savukārt iekļauj notikumu pagātnes un nākotnes, 

cēloľa, iemeslu un seku kontekstā, skaidrojot, kāpēc un kā kaut kas notika un vai varēja 

nenotikt. Otrais uzlūkojams par analītisku diskursu, kurā iekļaujama gan analīze, gan 

refleksija. 

Refleksīvais ielogs veidojas notikušā izskaidrojumā, apcerē, analīzē. 

  Refleksīvās komunikācijas jēdzienu ierosinājis Sērens Kirkegors. Viľš to skaidro ar dubulto 

komunikāciju. Viens informācijas avots rodams tiešā iesaistē notikumā, līdzdalībā, otrs – refleksijā par attālinātu 

notikumu, ne vairs stāstot, bet analizējot to pēc tam, kad notikums pagājis. Kirkegoram tā ir estētiskā un ētiskā 

stadija. Nav iespējama abu diskursu vienlaicība, jo eksistence izvirza no refleksijas atšķirīgus jautājumus. 

Notikumu var pavadīt epizodisks komentārs, asociatīvs vērtējums, kas palīdz saprast paša nedzīvoto, bet 

pieredzēto. Refleksīva analīze ietver salīdzinājumu, nošķiršanu un saišu/kopsakara domāšanu. 
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 Notikuma analīze vairāk par dienas kārtību un ziľu atklāj mediju intelektuālisma 

klātesamību vai trūkumu. Kāzas ir nozīmīgs privāts notikums, kamēr kāzu skaits valstī, rituāli, 

tērpi un izmaksas norāda tradīcijas, prestiţa tendences un patērnieciskās vērtības, kas 

atzīstamas par pētniecības vērtu un sociāli nozīmīgu informāciju. Kāds īpašs atgadījums kāzās 

nemanot pārvērš privāto par publisko notikumu medijos. Ne tikai ko, bet - kā par to vēstīt, ir 

izvēles un ētikas jautājums. Intimitātes pavēršana publiskam skatienam ir atbildīga izvēle, no 

kuras nereti atkarīgs vairāku cilvēku liktenis. Jāatzīst, ka mūsdienās privātais arvien vairāk 

pārvēršas neaizspriedumaini publiskojamā gadījumā, kurā izšķirīga loma ir ţurnālista 

smalkjūtībai.  

Privātuma robeţas problēma skatīta jau vairākkārt. Šeit atkārtoti vēl pie tās  

pakavēsimies, izmantojot Antonija Gidensa darbu Intimitātes transformācijas (The 

Transformation of Intimacy, 1992). Jautājums ir par intimitātes izjūtu dinamiskajām 

pārmaiľām mūsdienās. Privātuma publiskojums atzīstams par vēsturiski mainīgu lielumu, 

taču kopumā vienmēr kāda ar seksuālo vai fizioloģisko eksistenci saistīta lieta uzlūkota par 

publiskojumam nepieļaujamu un liegtu. Vismaz uz kādu laiku. Kauns it kā pašsaprotami 

nosaka robeţas, par ko runāt atklāti, ko paturēt sev un neizpaust. Taču daţkārt profesionāli un 

preventīvas piesardzības dēļ nākas pārvarēt privāta kauna sajūtu, piemēram, ziľojot par patēva 

pedofīliju ģimenē vai incestu, kad ģimenes tēvs izvaro meitu, brālis - māsu utt. Protams, 

minētajai informācijai nevar nepiemist skandalozitātes raksturs, tāpēc šādi ārkārtēji gadījumi 

prasa īpaši profesionāli atbildīga ieloga izvēli, lai, to publiskojot, vienlaikus pievērstu 

uzmanību seksuālās uzvedības tendencēm  vai kauna jūtu pārveidēm, kas ir analizējamas, 

balstoties uz ziľotiem faktiem.  

Mūsdienu komunikācijas līdzekļu informācijas kāre un iespējas maina situāciju. Nav 

iespējams nedzirdēt mobilā telefona sarunas sabiedriskā transportā. Pārsvarā tā ir ziľošana par 

atrašanās vietu un „būšu pēc minūtēm”, taču gadās būt klāt afektīvos ģimenes konfliktos un 

intīmās mīlestības vai seksa uzskatu un notikumu vēstījumos. Seksuālo attiecību privātums un 

intimitāte zūd, kad tā top pārvērsta par pierastu ekrāna ainu. Arī aborts vai izvarošana iekļauta 

un atvērta publiskam skatienam. Nav nekā intīma - tas uztrauc daudzus Rietumu intelektuāļus 

un sociologus, ieskaitot Antoniju Gidensu, Zigmundu Baumanu un citus. Privātais kļūst 

publisks un intīmais pieradināts pie publiskā skatiena vai kameras acs. Privātā pārvērtību dēļ 

mediju pētnieki intimitātes komunikācijā iesaka vairāk paļauties uz gaumi un piedienības 

izjūtu, nevis uz normatīvi tiesisku regulējumu.  

Arī sevis pasniegšanā starppersonāli vai medijos privātums izpausts atklātāk un brīvāk. 

Īpaša nozīme privātuma publiskojumā ir realitātes šoviem (izrādēm, uzvedumiem). Tas, kas 
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pieļaujams publiskam skatienam, mainās globālisma ietekmē, kad lokālās kauna izjūtas 

piekāpjas citādu tradīciju rezultātam
110

. Kādreiz par intīmu uzlūkotais noteiktā etniskā kultūrā 

mainās citu kultūru lielākas atklātības paradumu ietekmē. Atgriešanās kādreizējā kautrībā, 

atstājot, piemēram, dzimumtuvību aiz priekškara vai nakts tumsas aizsega diezin vai ir 

iespējama, taču kultūrā nav izdevies pāriet uz publiska dzimumakta atzīšanu. Mediju izvēle 

var izrādīties izšķiroša.  

Ziľas morālo aspektu raksturo:  

1) meli un patiesības sagrozījums, kaut gan tos ne vienmēr iespējams nošķirt, jo parasti 

tie tiek profesionāli slēpti;  

2) vēstījuma kompetence - nekvalitatīvs un neskaidrs notikuma stāsts, kurā nepamatoti 

samezglojumi un neloģiskums, attiecināms ne tikai uz valodas, bet arī ziľas ētiku.  

Aristoteļa “Retorikā “nosaukta elementāra laba siţeta pazīmju triāde: jābūt sākumam, kas ieskicē kādu 

pārmaiľu, kura attīstās, veidojot vidusdaļu, un jānoslēdzas ar beigām, kurās izteikts atrisinājums. Visām daļām 

jābūt sakārtotām profesionālā ritmā - uzsvērumi un kulminācija nomaina aizkavējumu jeb retardāciju. Mūsdienu 

ţurnālistikas teorijā šādā naratoloģijas aspektā daţkārt analizēti ziľu teksti111. 

 Vienu un to pašu siţetu var izstāstīt garlaicīgi un interesanti, uzskatāmi un 

samudţināti, saprotami un neskaidri, kas arī vairo vai mazina uzticēšanos. Līdz galam 

nepateikt ir māksliniecisks paľēmiens, kas rada noslēpumainības izjūtu aprakstos, bet ne 

ziľās. 

3) vēstītāja autoritāte ir svarīga, lai ziľu uztvertu bez aizdomām; 

4) būtiska ir pozicionēšana, proti, ievirze, kā pasniegt vēsti, iekodējot tajā noteiktu 

nolūku, kā to vajadzētu saprast. Nav izslēgta komercinterešu un ētikas sadursme.  

Saucot palīgā franču filozofa Ţana Luka Mariona fenomena un notikuma šķīrumu, 

jāapgalvo, ka morāles un tikumības sfēra vienlaikus ietver sevī paredzamo un neparedzamo, 

kontrolei pakļauto un nepakļaujamo. Tā saistāma ar notikumu izvēli un kontroli, pamatojoties 

gan uz iepriekšējo pieredzi, gan uz morālo jābūtību.  Par notikumu Ţans-Luks Marions raksta: 

„Tādējādi notikums atstāj iespaidu uz mums ne tikai ar savu šoka efektu un negaidītības faktu, 

bet arī ar to, ka atšķirībā no objekta, kas paliek kontrolējams un paredzams, producējams un 

reproducējams, un tādējādi ierobeţots, tā teikt, caurskatāms (finit and transparent), notikums 

paliek mums mīkla, ko minēt (enigma to us). Tas ir, it kā tā intuitīvais pārpalikums (surplus) 

vienmēr spētu atsaukties uz nozīmi, kas tam ir rezervē, uz konceptu, kas jāuzvar, īsumā, uz 

apdraudošu semantisku pārmērību.” (Furthermore, not only does the event impose itself on us 

through its shock effect and the fact that it is unexpected, but unlike the object, which remains 

as controllable as it is predictable, producible, and reproducible- controllable, and thus finite 
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and transparent, so to speak- the event remains an enigma to us. It is as if its intuitive surplus 

were able to call on a meaning that it always has in reserve, a concept yet to be conquered, in 

short, a semantic ekscess that hangs over us.)
112

 

4.1.3. Intervijas ētika. Valerija Alia uzsver uzticēšanos, kas nepieciešama intervētāja 

un intervējamā attiecībās. Vienlaikus viľa (man liekas, ka tā ir viľa) norāda, ka avota 

uzticēšanos ţurnālists var izmantot manipulatīvos un negodīgos nolūkos
113

. Intervējamais 

bieţi ir neaizsargāts, tāpēc ţurnālista ētika ir svarīga cilvēka tiesību un avota aizsardzības 

vārdā. Ţurnālists var notēlot patiesumu, ko izmantos, lai iegūtu uzticēšanos, īpaši cilvēka 

vientulības vai nezināšanas gadījumā. Intervējamais var kļūt par upuri, ja ţurnālists nepilda 

vienošanos un nodevīgi publisko informāciju, ko cilvēks nav vēlējies paust citiem, tikai 

uzticējis to ţurnālistam. Uzticēšanos var izmantot ļaunprātīgi un nodevīgi. Sabiedrības 

informētība kā attaisnojums nav piemērojama tādos gadījumos, kad tā ignorē intervējamā 

pārliecību un padara ţurnālistu par nodevīgu solījuma lauzēju.   

Lai veidotu interviju ţurnālam par tematu, kā cilvēks, kurš nāk no nelabvēlīgas 

ģimenes/vides, var dzīvē daudz ko sasniegt, ţurnālists savlaicīgi ierodas firmā pirms noteikta 

laika, apsēţas uzgaidāmajā telpā un cenšas pārdomāt intervijas jautājumus. Viņam paredzēta 

intervija gan ar vadītāju, gan kādu firmas darbinieku, kuram būtu jāraksturo vadītājs un 

firmas darbība. Telpā, kurā ţurnālists gaida intervijas noteikto laiku, valda pilnīgs klusums 

un labi dzirdams viss, kas notiek intervējamā cilvēka kabinetā. Tur firmas vadītājs sarunājas 

ar kādu darbinieku. Tā kā saruna ieilgst, ţurnālists sāk ieklausīties: vadītājs dod norādījumus 

intervējamam darbiniekam, ko atklāt, ko noklusēt un slēpt, solot algas pielikumu, ja intervija 

būs noritējusi atbilstoši vadītāja teiktajam. Ţurnālists novada intervijas, neizrādīdams, ko 

dzirdējis. Viņam tikai šķiet dīvaini, ka, jautāti par nelikumībām, vadītājs un darbinieks ne 

reizi neapjūk, bet atbild droši un pārliecinoši. Redakcijā, gatavojot interviju publikācijai, 

ţurnālists vēlreiz pārdomā dienas notikumu un uzdod jautājumu sev - vai būtu taisnīgi 

publicēt interviju, par kuras patiesumu viņam nav pārliecības. (Kristīne Gudrupa, 2006) 

Atsauce? 

Interviju ētika atkarīga no interviju veida. Parasti intervijas iedala reportiera 

(repertorial), nelabvēlīgajās (adversial - nelaime, posts, dzīves likstas) un atklātības 

intervijās
114

. Iedalījuma autors Artūrs Barons norāda uz daţādu attiecību iespējām katrā no 

minētajiem veidiem. Pirmajā – faktu vākšanas gadījumā - paliek atklāts jautājums par 

ţurnālista nodomu pietiekamu atklāšanu intervējamam. Kā jau norādīts, neviens nav brīvs no 

vērtībām un viedokļiem, tāpēc faktu neitralitātes solījums var izrādīties maldinošs
115

.  
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Maldinošas var būt neitralitātes pretenzijas. Kā norāda Artūrs Barons, nav iespējama 

intervija, kura nav balstīta paša/as morālos un politiskos spriedumos
116

, tāpēc maldinoša var 

būt neitralitātes vēsts.  Viľš norāda, ka lielas patiesības daţkārt var paust caur mazām, it kā 

nebūtiskām detaļām arī intervijās, ne tikai fotogrāfijās.  

Nelabvēlīgās intervijās ţurnālists uzľemas detektīva vai prokurora lomu. Nav 

pretenziju uzticēties, kā reportiera intervijās
117

. Konfrontācijas stils vai ironiskums un skepse 

atklāti iekļauta jautājumos, kā tas mēdz būt Rīgas Laika ţurnālistu publicētajās politiķu 

intervijās. Nolūks ir atmaskot melus, liekulību, slēptus nodomus, uzpūtību vai augstprātību.   

Atklātā intervijā intervētājam ir terapeita vai garīdznieka un grēksūdzes saľēmēja 

loma. Intervija daţkārt var līdzināties grēksūdzei, tāpēc to pavada iespējas izmantot 

intervējamā atklātību sensacionalitātei. Atklātība pastiprina saprašanas, aizsardzības, 

patiesuma un iejušanās spēju
118

. No ētikas viedokļa svarīgs ir ţurnālista patiesums. Daţreiz 

ţurnālists patiešām dalās sāpēs un bēdās ar intervējamo, bet viľš var arī izmantot savā 

uzticībā neaizsargāto avotu sensācijai, izliekoties, ka viľu vada patiesas rūpes un iejūtība. 

Daţkārt atmosfēras radīšanai ţurnālists stāsta savas dzīves stāstus, tā vedinot lielākai 

atklātībai, ko izmantot savtīgos nolūkos. Tādā veidā iegūta uzticēšanās ne vienreiz vien 

ļaunprātīgi izmantota sensacionalitātei. Neīstumu rūpēs un sarunas klimata radīšanā, lai gūtu 

uzticamību, Linna Barbera (Lynn Barber) grupē četrās tehnikās. Viľai arī cits dalījuma 

princips. Var uzpirkt ar ţurnālista paša stāstiem par sevi, veicinot atklātību. Linna Barbere 

uzskata, ka labākā ir minimālu jautājumu metode, salīdzinot ar sarunu vai debatēm. 

Ţurnālistu ētikā iederas elementāra pateicība gan par citu cilvēku patērēto laiku 

intervijās, ekspertu komentāros, gan par jautājumiem, vēstulēm un telefona zvaniem 

interaktīvos raidījumos. Pateicības trūkums parasti saistīts ar citām nekulturālas uzvedības 

izpausmēm.  

   Jums ir norunāta tikšanās noteiktā laikā ar ziņu avotu. Jūs kavējat. Cilvēks ir 

nācis jums palīdzēt, jūs neatvainojaties. Ja tie ir vairāki, jūs neiepazīstināt, bet sākat savus 

jautājumus tiešajā pārraidē. „Paldies” nav obligāti. Cilvēks neaizies gandarīts, bet 

izmantots, kaut arī saņems iespēju izteikties, apliecinot sevi, pārliecinot sevi un citus, ka ir, ka 

pastāv, jo atkārtots, pavairots ekrānā vai ēterā.   

4.1.4. Fotoţurnālisma ētika 

Līdzība ar intervijas ētiku ir arī fotoţurnālismam. Tajā parasti vairāk nekā citur uzsver 

paša fotografēšanas procesa un fotogrāfijas produkta nošķīrumu. „Fotoţurnālisms mums 

piedāvā virtuālās realitātes formu, ar kuras starpniecību mēs piedzīvojam (experience) ārpus 

mums esošas pasaules”, raksta Dţulianne H. Ľutona
119

.  
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Viena no plašākajām grāmatām par fotoţurnālismu ir Pola Lestera (Paul Lester) darbs 

Fotoţurnālistika. Ētiskā pieeja. (Photojournalism: The Ethical Approach, 1991), kurā 

skaidrotas patiesības un fikcijas atšķirības digitālajā laikmetā. Jāpiekrīt Dţuliannei Ľutonai, 

ka attēlu patiesība atklāj patiesību par patību, meklējot empātijas momentus kā ceļus, kas 

vedina atklāsmei par sevi („Truth in pictures is about truth in self, the search for moments of 

empathy as gateways to moments of revelation about the story of the self. Here seer and self 

may be photographer, subject, viewer.; each is interchangeable. Yet each is different- never 

the same.”)
120

. Viľa skata tehnoloģiju, uzvedību un nozīmi (ideoloģiju) savstarpējā sasaistē. 

Fotoţurnālisma ētika vairāk attiecas uz diviem ētikas principiem: 1) privātuma aizsardzību un 

2) emocionālu konfrontāciju, jo vizuāli nav iespējams nebūt klāt intīma prieka kulminācijā, 

kas pavada sportistu uzvaru vai avāriju un katastrofu izraisītās ciešanās. Arī kara reportāţas 

prasa līdzdalību un emocionālu rūdījumu.  

 Kā jūtas cilvēki, kad viľus fotografē? Kā vizuāli atveidot ciešanas un citas emocijas? 

Kā tās publiskot, nenodarot pāri upuriem un privātumam vispār,  turklāt iegūstot kvalitatīvu 

foto vai videosiţetu? Aktuālais mirklis un situācija beigsies, bet iegūs turpinājumu un citu 

publisku dzīvi vizuālā tēlā. Fotogrāfija dokumentē un saglabā dabisko situāciju. Rolāns Barts, 

Sūzena Zontāga (darbā Par fotogrāfiju) un citi pietiekami dziļi novērtējuši un skaidrojuši 

vizuālā tēla komunikatīvo savdabību un ietekmi, lai apgalvotu, ka iepriekš minētie ētikas 

principi - patiesums, godīgums, cieľa, atbildība - attiecināmi arī uz vizuālo komunikāciju. 

Vienīgā atšķirība - vairāk uzsvērts konteksts un būtiskas informācijas nenoklusēšana un 

atsegšana. „Fotogrāfi nav logi, kuri piegādā skaidru (transparent) pasaules, kāda tā ir vai, 

precīzāk, kāda tā bija, redzējumu. Fotogrāfi sniedz liecību - bieţi strīdīgu, vienmēr nepilnīgu - 

dominējošo ideoloģiju un pastāvošās sociālās  kārtības atbalstam.”  („Photographs are not 

windows which supply a transparent view of the world as it is, or more exactly, as it was. 

Photograhs give evidence- often spurious, always incomplete- in support of dominant 

ideologies and existing social arrangements”),  raksta Sūzena Zontāga
121

. 

Veidi, kā uztvert raksturu, būtību, kā to izteikt fotogrāfijā, ir Rolāna Barta temats. 

Fotogrāfi norāda uz līdzekļiem, kā iemūţināt vienā ainā pēc iespējas ietilpīgāku īpašību 

kopumu. Gleznotāja un fotogrāfa iespējas ir līdzīgas paľēmienu izvēles ziľā. Iespējams te 

līdzētu Heidegera fenomenoloģijas raksturojums, kas izteikts vārdā „izgaismot”: kaut kas, kā 

nav klāt, pieejams fotogrāfa izgaismojumā.  

21. gadsimtā vizuālo attēlu vairs neatzīst par vienkāršu īstenības kopiju, bet par 

pārbūvi, izbūvi, kurā fotoţurnālistam atvēlēta būvnieka loma.Ar vizuālo veidolu var kādu gan 

ironiski iznīcināt, gan padarīt par varoni: lēmums ir ţurnālista ziľā - ko iekļaut, ko izslēgt, ko 
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izgaismot, ko apslēpt. Patērēšanas produktā var ielikt pirkšanai vēlamās un pieprasītās 

īpašības, kuras, pateicoties atkārtojumam, attālinās no produkta un piedāvā tēlu, kas no 

oriģināla būtiski atšķiras. Ne tikai dievu un valdnieku, bet arī ţurnālistu rokās ir cilvēku 

likteľi - gan slava un vara, gan nicinājums un pazemošana. Pašizteikšanās kaisle var novest 

pie nerēķināšanās ar oriģinālu. Kāda ir veidola cena, par kādu to pērkam, tas ir svarīgi no 

ētikas viedokļa. Cieľa, atbildība kopā ar privātuma aizsardzības tiesiskām normām pasargā no 

nejauša publiskojuma, netaisnīga vai nepatiesa apvainojuma. Ētikai piemīt privātu identitāti 

sargājoša vērtība, uz ko paļauties.  

Kā jau norādīts otrajā nodaļā par vizuālo komunikāciju, cilvēki vairāk tic redzētajam, 

tostarp arī fotogrāfijai, nekā dzirdētajam, lasītam - audio un verbālai informācijai. Ticību 

pamato vizuālā īstenība, kas simulē klātbūtnes efektu, jo paša acīm redzamais kalpo par 

uzskatāmības argumentu. Taču jāľem vērā, ka vizuālais tēls ir izvēle un ielogs, tāpat kā 

verbālā komunikācijā. Arī attēls ir izvēle, īpaši digitālās tehnikas laikmetā. Digitālās apstrādes 

tehnikai pastāvot, manipulācijas iespējas pieaug. Fotogrāfa pieredzētais un fotogrāfijā 

redzamais atšķiras, kaut arī dokumentalitāte un faktiskums saglabājas.  Pastāv digitālās 

manipulācijas jēdziens
122

 un vienlaikus  vizuālās patiesības jēdziens. Vizuālie meli un vizuālā 

patiesība ir fotogrāfa un mediju ētikas analīzes temats.  

Spilgtu piemēru, kā notiek manipulācija - dokumentālas liecības apzināta un patvaļīga pārveide - rodam 

Milana Kunderas darbā Smieklu un aizmiršanas grāmata (The Book of Laughter and Forgetting, 1976-78), kurā 

aprakstīta epizode ar Klementa Gotvalda nākšanu pie varas Čehijā 1948. gadā. Kompartijas vadītāja uzrunas 

laikā, februārī, sniegā un salā, viens no blakus stāvošajiem biedriem noľem savu ziemas cepuri un uzliek to 

galvā Gotvaldam. Minēto mirkli fiksē un pavairo tūkstoš fotoattēlos. Taču pēc četriem gadiem, kad izpalīdzīgais 

un iejutīgais biedrs, apvainots nodevībā un pakārts, viľa attēla vietā fotogrāfijā paliek tukša balkona siena123.  

Desmitiem pārveidotu fotogrāfiju varam uziet totalitārā reţīma un kolaboracionisma 

vēsturē, apliecinot patiesas liecības trauslumu.  

Fotogrāfa atbildība par izvēli - gan attieksmē pret fotogrāfijā redzamām būtnēm, gan 

pret skatītāju, kurš iesaistās redzējumā, vērojumā  un nozīmes veidošanā, ir būtiski svarīga.  

 

4.2. Privātuma saudzība. 

  Sakarā ar minēto faktiskumu, mediju ētikā, atšķirībā no mākslas, iekļauta 

privātuma saudzības prasība. Par privātuma tiesībām un aizsardzību rakstīts informācijas 

ētikas sadaļā, taču arī ţurnālistu ētikā ir daţi specifiski jautājumi. Turklāt mēdz nošķirt 

individuālu privātumu un datu aizsardzību
124

. Privātuma saudzība attiecas uz publikācijas vai 

pārraides seku paredzējumu un saistību uzľemšanos par informācijas izplatīšanu. Joprojām 

dilemmas raksturu saglabā atbildes meklējumi par fotogrāfa neiesaisti, respektējot cita 
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autonomiju, kā, piemēram, pašnāvības gadījumā. Cits jautājums ir par izvēli - palīdzēt glābt 

slīkstošu cilvēku vai atstāt liecību par slīkšanas faktu fotogrāfijā.  

Atbildību pastiprina interaktivitāte, kas iespējama komentāros. Neprecīzi pasniegta 

privātā informācija vai viedoklis var novest pie komentētāju un publiskā tēla nelabvēlīgas 

ievirzes, par kuru jāatbild ţurnālistam. Informēt un padarīt publisku privātās dzīves situāciju – 

tā ir ţurnālista izvēle. Nav runa par cilvēku publiskā telpā, bet par privātu svinību gadījumu 

vai negadījumu, kas nejauši pārvērsts mediju notikumā. Protams, daudz kas ir atkarīgs no 

cilvēka piekrišanas - ļaut vai neļaut publiskot, taču ir situācijas, kad nav iespējams pajautāt - 

smaga ievainojuma vai pašnāvības un nāves gadījumā. Vai vajadzība un pienākums informēt 

nosaka publiskojumu, vai primāras ir privātuma tiesības? Galvenais lēmums pieder 

ţurnālistam, kura rokās ir kamera vai mikrofons, ko, kā un kāpēc publiskot. Nepārkāpt 

privātuma robeţu, iespējams, palīdzēs noteikt daţi apsvērumi:  

1) kad netiek aizskarta personas cieľa, ko nedrīkst attaisnot ar preses un vārda brīvību 

vai ar pienākumu informēt sabiedrību. Cieľas princips neļauj saukt vārdā, piemēram, izvaroto 

vai bērnu, kas ir patēva seksuālās vardarbības vai pedofīlijas un pornogrāfijas upuris. Cilvēku 

nedrīkst pārvērst par līdzekli sabiedrības ziľkāres baudai vai pat izglītošanas nolūkam. 

Pieklājība ir kultūras pazīme, kas stiprina cieľu pret privāto dzīvi un veicina auditorijas 

kultūru. Daţkārt jautājumu atrisina privātpersonas atļauja publiskot notikumu un vārdu, bet 

tas attiecas uz pieaugušo piekrišanu vai vēlmi, ne bērna izvēli.  

  2) kad ľemta vērā privātpersonas vēlme un pieredze. Ir speciāli mediju cilvēki, 

kuri savu vērtību mēra ar medijos parādīšanās bieţumu. Taču ir cita pieredze un attieksme - 

tiem, kuri nejauša gadījuma dēļ pēkšľi nonāk publiskās uzmanības izgaismojumā, tiek 

sagādāti smagi pārdzīvojumi un ciešanas. Vēl trešā grupa ir profesionāli politiķi vai 

mākslinieki, kuri saprot, ka viľu profesijas izvēli pavadīs publiskās dzīves neizbēgamība, un 

ar to rēķinās. Bez sajūsmas, bet arī ne pārdzīvojot mokošu kaunu vai neveiklību.  

3) atveidojot privāto dzīvi, nav jāaizmirst indivīda drošība. Vārdā nosaukts upuris 

vēlreiz var pārtapt par upuri atriebības dēļ par informācijas izpaušanu vai varmākas 

pašaizsardzības nolūkā. 

4) privātuma ētika radina pie sociālām vērtībām, kuras informācija var veicināt vai 

mazināt, tāpēc svarīgs ir paškontroles jautājums - ko es kā ţurnālists ar privātuma 

publiskojumu gribu vēstīt.  
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4.3. Ētiskie stili 

Daudzveidīgās individuālās izvēles iespējas labāk par kodeksiem raksturo ētikas stili. 

Stils ir grieķu cilmes vārds, kas norāda uz kādai personai raksturīgu uzvedību, tās rokrakstu, 

kas mazmainīgs un kas ļauj spriest par morālo identitāti. Ētisko stilu prioritātes raksturo arī 

profesionālo identitāti, piemēram, komercdarbībā, valsts pārvaldē un citur. Parasti min 

normatīvo, pragmatisko, riska, piesardzīgo, iejūtīgo, aristokrātisko, radošo, lojālo un citus 

stilus.  

Ţurnālistu ētikā praktiski visvairāk raksturīgs pragmatiskais stils.  

Pragmatisms piedāvā lielākā vispārējā labuma klātbūtni iespējamo rezultātu/seku 

vērtējumā. Jirgens Hābermāss, tāpat kā daudzi citi, pragmatismu atzīst par vienīgo autentisko 

amerikāľu filozofiju, vilkdams paralēles ar Hēgeļa domāšanu: „Pragmatismu, kas ir vienīgā 

amerikāľu autentiskā filozofija, ir dziļi ietekmājis Hēgeļa filozofijas gars, interpretējot to 

intersubjektīvi un naturālistiskos terminos.” (Pragmatism, which is the only authentically 

American Philosophy, is deeply shaped by the spirit of Hegelian philosophy, interpreted in 

intersubjectivistic and naturalistic terms.)
125

  Pragmatisms noder, lai izvērtētu jaunas – 

mazapgūtas vai neapgūtas norises, kādas ir, piemēram, praids, seksuālo attiecību brīvība, 

bioētika, eitanāzija, jaunas reproduktīvās tehnoloģijas, jaunie sociālie mediji un citi gadījumi, 

kuri ienāk dzīvē ātrāk, nekā tos spēj plašās kopsakarībās atvert un izvērtēt publiskā domāšana. 

Lojalitāte. Lojālais stils attiecas uz identifikāciju ar valsti, mediju, redakciju un citām 

kopienas un organizācijas formām un brīvi pieľemtām saistībām tajās. Tā raksturo pilsonisku 

attieksmi pret valsti, tās aizstāvības un attīstības atbalstu, kas var izpausties gan racionāli, gan 

emocionāli. Arī attieksmē pret redakciju pastāv brīvi uzľemtas saistības atbalstīt tās politiku. 

Ja redakcijas politika ir pretrunā ar ţurnālista morāles principiem, veidojas dilemmas, kuru 

risinājums visbieţak ir aiziešana. Lojalitāte ir motīvu avots, lai ieguldītu intelektu un 

profesionalitāti organizācijas/ kopienas/grupas attīstībā. Lojalitāte ir lepnuma un cieľas , kā 

arī iekšējās saskaľas nosacījums.  

Piesardzīgais stils  atšķiras ar apdomību un rūpīgu seku apsvēršanu pirms lēmuma un 

rīcības. Tas svešs māksliniekiem, kuru ironija līdzīga  Saltikovam –Šcedrinam, krievu 

rakstniekam, un viľa pasakai par grundulīti, kurš dzīvoja- drebēja un mira – drebēja. 

Ţurnālistikas praksē piesardzība attaisnojas, kritiski apsverot, piemēram, kā raksturot  partijas 

vadītāja asaras tribīnē, paziľojot par paša dibinātās partijas likvidāciju, ja cēloľi netiek minēti 

un to, kāpēc partija iestigusi un nav darboties spējīga, nepaskaidro.  
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Riska stils ir pretējs piesardzībai. Mazas varbūtības apstākļos lemts rīkoties. 

Ţurnālistikā ir daudz nenoteiktu situāciju, kas psiholoģiski prasa nenoteiktības novēršanu. 

Riska stils nozīmē nenoteiktības novēršanu, paļaujoties uz efekta mazo, tomēr varbūtību.  

Iejūtīgais stils vairāk nepieciešams cilvēcīgi, taču profesionāli bez iejūtības nav 

reportējamas kara šausmas, bērnu nāve un citi jutīgi temati.  

Aristokrātiskais stils ir cēls, bet daţkārt ar to panākt ziľas ieguvi nav iespējams. Tas 

balstās uz augstu pašcieľu un pašlepnumu, nepieļauj pazemojumus un prasa savaldību.  

Vitālais stils var izpausties pārsteidzoši daţādi, bet tā, lai dzīvotu un izdzīvotu. Kā 

liecina nosaukums, tas atzīst izdzīvošanas mērķi par tik svarīgu, ka līdzekļi tā sasniegšanai ne 

vienmēr izsmalcināti pareizi. Tomēr tas ir racionāls stils, rēķinās ar ilgtspējīgu attaīstību, 

nevis situācijas risinājumu vien. 

Radošais ir profesionāli neaizstājams un pieprasīts stils. Tas sasaucas ar Mišela Fuko 

dzīves mākslu jeb savas dzīves izgudrojumu, lai novērstu ikdienību, atkārtošanos un 

garlaicību. Ţurnālistikā radīšana ir ne mazāk svarīga kā mākslā vai dzīves mākslas 

pārdrošajos izaicinājumos.   

 

5. Jutīgie (sensiblie) temati 

Ţurnālista prakse, īpaši mūsdienu komunikatīvo tehnoloģiju ietekmē liek pievērst 

uzmanību t.s. jutīgiem (sensibliem) tematiem un to atveidojumam ekrānā, portālā, presē, 

radio. Jutīgie temati pārsvarā norāda uz dramatiskiem vai traģiskiem gadījumiem, kuri saistās 

ar dzīvības, drošības un citiem eksistenciāli būtiskiem zaudējumiem, kuru vēstījums var atstāt 

ievērojamu ietekmi uz reālā notikumā iesaistīto, kā arī uz auditorijas jeb publiskās telpas 

vērtībām. Jutīgie temati izriet no īpaši nozīmīgām sabiedrības interesēm, kuras aizsargājamas, 

jo izrādās būtiskas patības un sabiedrības izdzīvošanai, kārtībai, pilnveidei un attīstībai. Jutīgā 

tematika vairāk par parastām ikdienas ziľām saistīta ar emocionālu ietekmi uz auditoriju, 

tāpēc prasa īpašu ţurnālistu, redaktoru, TV operatoru un fotogrāfu piesardzību, refleksiju un 

atbildību. Šādai tematikai īpaši nozīmīgs ir pozicionējums, proti, ielogs, kādā notikums 

aplūkots un pasniegts - vai kā sensācija, izklaide, lai komercinteresēs palielinātu auditoriju, 

vai bīstama nozieguma emocionāli dziļš vērtējums, vairojot un kultivējot līdzcietību pret 

upuriem un ļaundarības nosodījumu kopā ar notikuma cēloľu analīzi un brīdinājumu par 

dzīvības vērtību. Slepkavības, vardarbība ģimenē, cilvēka nāve un citi temati saistīti ar īpašu 

ietekmes efektu uz cilvēku prātiem un jūtām, kas var veicināt cilvēcību, iejūtību vai citas 

empātiskas izjūtas, bet var attīstīt kailu vardarbības vai seksuālu ziľkāri, pieradumu un vēlmi 
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atdarināt.  Jutīgie temati ietilpst mediju ētikā tāpēc, ka to ietekme uz auditoriju prasa sevišķu 

pārdomātību un  atbildīgumu.  

Jutīgie temati skar privāto dzīvi un tās aizsardzību, kā arī psihei traumatiskus 

gadījumus un to atveidojumu. Privātums aizsargāts ar likumu, taču, kā liecina jutīgie temati, 

daudz vairāk saistāms un pakļaujams arī morālai uzraudzībai un kontrolei. Bērna pazušanas 

gadījums, ceļu, satiksmes negadījums, karš, terorisma akts un sekas, vardarbības un slimības 

upuri - tas viss uzlūkojams par psiholoģiski smagu informāciju, kuru nedrīkst publicēt ar tik 

vieglu roku, kā rakstu par politiķu afērām vai zvaigţľu privāto dzīvi.  

Ir lokāli jutīgi temati, par kādu Latvijā uzlūkojams t.s. tuvās vēstures un Otrā pasaules 

kara pozicionējums. Ar minētiem gadījumiem, protams, jutīgo tematiku nevar aprobeţot. 

Katram gadījumam var būt kāds privāts, ar apdomu atbildīgi publiskojams aspekts. Taču ir 

atsevišķi gadījumi, kuriem piemērojama mediju un ţurnālistu ētika. Jutīgie temati liek 

piemirst komercintereses, atgādinot par tālredzīgāku kopsakara skatījumu uz atsevišķām, īpaši 

ar dzīvību un nāvi saistītām lietām, kas profesionālajā rutīnā un  gadījuma tagadnībā 

piemirsts.   

Par retorisku var uzlūkot jautājumu, vai viss, ko zina ţurnālists, pauţams publikai? Tas 

izvirzīts daţādos kontekstos. Šoreiz runa ir par jutīgiem (sensibliem) tematiem, par kādiem 

atzīstamas kriminālziľas, ar bērniem saistītie raidījumi vai raksti, privātās dzīves intimitātes 

atklājuma robeţjautājumi un citi temati. Viens no atskaites punktiem ir slepenība, 

noklusējums sabiedrības interesēs, kad gadījums vai detaļa,  to neizpauţot, dod lielāku 

labumu publikas interesēs nekā izpaušana.  

Morālā dispozīcija noteiks izvēli visamaz trīs problemātiskos gadījumos: 1) 

kriminālziľās attiecībā uz noziegumu vai rupju likumpārkāpumu, kas, būdams publiskots, var 

kavēt tā pierādījumu vai noziedznieka atrašanu; 2) veselības un personas, īpaši neaizsargāta 

bērna drošības un nākotnes dēļ atturēšanās daţkārt ir cilvēcīgāka par atklātību; 3) kad 

atturēšanās izpaust kādu jutīgu, nepārdomātu vai maldinošu paziľojumu varētu novērst 

nevajadzīgu satraukumu vai paniku. 

                                                              

5.1. Vardarbība un tās upuri 

Vardarbības tematika pieder pie jutīgās tematikas. Vardarbība ir visa veida agresīva 

uzvedība, sākot no kriminālās, beidzot ar bērna sodīšanu vai ģimenes un skolotāju vardarbību. 

Divi nosacījumi pavada vardarbības/noziedzības informāciju - konteksts un uzmanība pret 

detaļām, lai nepieļautu vēlmi atkārtot vardarbību. Pētniecībā par vardarbību medijos nepastāv 

vienprātība par to, kā informācija ietekmē publisko telpu un individuālo uzvedību. Nav 
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vienprātības, piemēram, par tiešu cēloľseku kopsakaru starp kinoraidījumu un vardarbību 

dzīvē. Tomēr vairāk vai mazāk, bet ietekme uz prātiem un jūtām atklājas daudzajos pētījumos, 

atgādinot, ka vardarbības tematika pakļaujama gan tiesiskai, gan morālai uzraudzībai un 

kontrolei. Informācija par vardarbību - fizisku, seksuālu, pret īpašumu vērstu, psiholoģisku - 

pieļaujama tikai tādā kontekstā, kurā izgaismojas tās necilvēcība, bīstamība, nevis tās 

drosme, spēks, sensacionālais raksturs, uzmanība, kas vedina attaisnojumam un sekošanai. 

Tas tāpēc, ka ne vienmēr tieši, bet kombinācijā ar citiem individuāliem un sociāliem 

faktoriem TV un datorspēļu vardarbība virza uz nozieguma izdarīšanu. Īpaši tas attiecas uz 

nepilngadīgajiem, kuri paši piedzīvojuši vardarbību ģimenē un kuru ģimenes attiecību vai 

skolas un izglītības pieredze ir vāja.  

Kā norāda Patrika L. Plesense (Patric Lee Plaisance), daudzu gadu pētījumi atzīst 

vardarbības ainu degradējošo un agresivizējošo ietekmi, kaut gan ne viennozīmīgi un 

vienprātīgi
126

. Galvenais iebildums pret vardarbību medijos un kinoindustrijā saistās ar 

potenciālo ļaunumu, ko uz apziľu atstāj blīva un neierobeţota fiziska pārspēka demonstrējums 

TV ekrānos, videospēlēs vai mediju ziľās. Nozīmīgi, ka vardarbība bieţi izmantota, lai atklātu 

vienkāršāko un vieglāko ļaunuma novēršanas un problēmu risinājuma veidu. Psihologu un 

mediju uzraudzības pētījumos uzsvērts kopsakars starp mediju vardarbības ietekmi uz 

agresīvu rīcību, īpaši bērnu un pusaudţu vecumā, to atdarinot
127

.  

Bīstamāks par atsevišķu ainu ir vardarbības efekta ilgums, uz ko norāda L.Hjūsmans 

(L.R. Huesmenn), proti, ka vēl pēc 15 gadiem TV vardarbības ietekme saglabājas cilvēku 

uzvedības agresivitātē
128

. Nepārprotama ir potenciāla saikne starp mediju vardarbību un 

rīcības agresivitāti bērnu un pusaudţu vidē, kas var nostiprināties par paradumu, kad 

atdarināšanas tieksmi nepagūst atsvērt iespējamā katarsiskā iedarbība un sociālās nozīmes.   

Vienlaikus ar vardarbības un noziegumu kā ļaunuma emocionāli atbaidošo raksturu 

ētiskais konteksts nozīmē seku - upura ciešanu iekļāvumu atveidojumā. 

 

5.2. Nāves un ciešanu atveidojums un konstrukcija 

Nāves un dzīvības ētika. 

Valoda, vienalga- verbāla vai vizuāla, ir veids, kā vēstīt par citu ciešanām un pārvērst 

tās ziľā, reportāţā. Ţurnālista izvēle noteiks ciešanu publiskojuma attaisnojumu vai paildzinās 

sāpes cietušajiem un auditorijas nepatiku, sašutumu vai vienaldzību. Kādus vārdus un vizuālu  

tēlu rast, lai vēstītu zaudējumu?  Standartu, kurā ielikt sāpju, ciešanu mirkli, līdzīgu jebkurai  

faktoloģiskai ziľai? Atļauties emocijas? Ko vēl?  
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Vienā nedēļā divi daudzsološi jauni motosportisti sacensībās gājuši bojā. Asiņainu 

ainu ekrānā nav. Ir pieticīga informācija vairākos medijos. Precīza ziņa, atbilstīga 

profesionālai ţurnalistikas ābecei: kas, ko, kur, kad, kāpēc. Televīzija kopā ar verbālu stāstu 

iekļauj vizuālu ainu: ātrgaitā ejoša milzīga kravas mašīna, iespējams, paredzēta avarējušu 

auto vai sasistu motociklu novākšanai, kas ātri pagaist tālumā. Uz mašīnas kravas kastes 

grīdas sazīmējams ar baltu palagu segts niecīgs cilvēka ķermenis. Vienīgais refleksīvi 

emocionālais moments šajā notikumā. Precīzas ziņas par neizsakāmu zaudējumu - nāvi, 

neatgriezenisku, neţēlīgu, liktenīgu sportam, darugiem, ģimenei. Nav vārdos izsakāms 

emocionālais iespaids, ko izraisa  vizuālais tēls - mašīnas ātrais zudums skatienam kopā ar 

baltu, tikko zaudētas dzīvības punktu uz atvērtās kravas kastes grīdas. Izteiksmīgs un baiss 

dzīves zuduma, liktenīguma, netaisnīgas nejaušības atveidojums ekrānā.  

Nav vainīgo, kampaľas nesekos, muļķīgs ātruma ierobeţojuma pārkāpums sacensībās. 

Attaisnojums - tā notiek sporta lietās visā pasaulē, un ar to jārēķinās. Paša vaina - pārsniegts 

ātrums, it kā sacensībās ātrums būtu ierobeţojams.  

Viena kanona, kā runāt un ziľot par nāvi, nav. Katram pašam vārdi un tēli jāatrod vai 

jāizvēlas. Ar ekspertu, klātesošo balsīm, ar verbālo balsi, ar vizuālo tēlu. Katrs nāves gadījums 

ir pārikdienišķs notikums, kas atveidojams īpašiem izteiksmes līdzekļiem nekā parasta, kaut 

arī precīza ziľa. 

  Nāves pozicionēšanā ētiskums izpauţas: 

1) vardarbības un ļaundarības nosodījumā un noliegumā, attēlojot nejaušību, 

netaisnību un šausmas, kas sastopamas cilvēku sabiedrībā; 

2) līdzcietības radīšanā pret nejaušības vai cietsirdības upuri; 

3) dzīvības vērtības uzsvērumā; 

4) dabiskas nāves kā nenovēršama dzīves noslēguma pozicionējums pretstatā 

nedabiskai nāvei, kas, kaut arī nemaināma, nav attaisnojama.  

Nāve nav parasts notikums, un, plašsaziľas līdzekļos uz to centrējoties, cilvēks un 

publika nav jāradina pie tās „parastuma”. Nāve ir jāatveido kā mezgla punkts, kas vedina 

pārdomām par dzīvoto laiku un  nedzīvojamo mūţību, par jēgu, kas dzīvotam un dzīvojamam 

laikam, par dzīvā laika ne ar ko nesalīdzināmo vērtību. Nāves izgaismojumu vismazāk  

drīkstētu skart rutīna un ziľas parastums. Nāvei un ciešanām rodams īpašs - dzīves vērtības un 

jēgas rāmējums jeb ielogs, kā, piemēram, cita stāstītas sāpes un ciešanas, kas nojaušamas, bet 

nav faktos pārvēršamas.  

Izvirzās jautājums, vai mediji ir piemēroti emociju paušanai, vai tikai ziľošanai? 

Protams, mediju iespējas atveidot ciešanas atšķiras no literatūras vai mākslas - kino, teātra. 
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Atrast piemērotākos vārdus, vizuālo tēlu, pareizāko satraukumu vai mieru ir gaumes un 

profesionalitātes jautājums. Nepārvērst nāvi un ciešanas parastā ikdienas notikumā, tas ir 

ţurnālistu lielums un varēšana. Ciešanu komunikācijai  veltīts Luka Boltanska darbs 

Distancētās ciešanas
129

. Tajā ciešanas aplūkotas komunikatīvi, proti, no vienas puses, 

cilvēks/būtne, kura cieš, un vienlaikus, no otras, ciešanu vērotājs, kuram pašam nesāp un kurš 

tieši nav iesaistīts cita sāpēs, kā tas ir ţurnālista gadījumā. Viľš ir attālināts vērotājs ekrānā 

vai fotoattēlā vizuāli vai citādi meditētā veidā - audio un verbālā komunikācijā
130

. 

L.Boltanskis uzsver trīs formas, kā savienot attieksmi pret cietušā izjūtām ar auditorijas 

informēšanu par tām: denunciācija, sentiments un estētiskais ielogs
131

. Autors uzskata, ka 

ciešanas nav atveidojamas līdzīgi citiem notikumiem, ka atveidotājam ir jārēķinās gan ar 

cietušā stāvokli, gan ar publisko sfēru. Ļaunuma nosodījuma mērķis ir mobilizēt apziľu un 

rīcību cīľā pret varmākām, slepkavām, noziedzniekiem. Vienlaikus emocionāla attieksme 

aicina labdarībai un palīdzībai, savukārt estētiskais rāmējums veicina individuālu attieksmi 

pret attālam ciešanām. Luks Boltanskis norāda uz morāla ieloga klātbūtni, lai īstenotos 

emocionālas līdzcietības un ieţēlas politika
132

, kad ţēlums pret upura ciešanām vienots ar 

sašutumu par ļaundarības netaisnīgumu. Viľš norāda uz trim iespējām attieksmē pret 

distancētām ciešanām. Pirmkārt, tās var izraisīt sašutumu un sociālu nosodījumu pret 

netaismīgi izraisītu varmācību. Otrkārt, tās var aizkustināt, izsaucot ţēlumu, līdzcietību un 

gatavību iesaistīties palīdzībā. Trešais veids ir sublimācija, ko Luks Boltanskis ilustrē ar 19. 

gadsimta sākumu Francijas vēsturē
133

. Sublimāciju spēj radīt mākslas darbs vai medijs, kurš 

vienlaikus atklāj īsteno patiesību un patiesas ciešanas, izraisot katarsisku estētisku baudu. 

Spilgti mediētās šausmas ciešanu un vardarbības atkailinājuma priekšā vienotas ar 

katarsiskām bailēm un cildenu naidu. Skatītājs solidarizējas ar ciešanu attēlotāju un viľa 

ciešanu uztvērumu.  

Nīče neattaisno līdzcietību un uzskata, ka stiprais un spēcīgais tādējādi novājinās un 

tiek novājināts. Taču pretarguments pastāv pieredzē, kas apliecina, ka spēka un varas 

izpausmes nav meklējamas tikai varmācībā, ļaunumā, noziedzībā. Boltanskis norāda, ka 

ţēlumu neraisa vispārinājumi un secinājumi, piemēram, par nabadzību vai statistiskie dati, bet 

tikai atsevišķi gadījumi
134

. Viľš norāda uz paradoksu: no vienas puses, saglabājama notikuma 

singularitāte, lai notikumu pavēstītu konkrēti, nevispārinot, jo tikai tā iespējama ţēluma un 

citu līdzcietības jūtu izpausme, taču vienlaikus „detaļām jāsaplūst (merge) vienotā 

reprezentācijā”
135

. Nepieciešamas detaļas, bet tās izmantojamas tā, lai spētu izraisīt 

identificēšanos ar cietušo, nevis tiktu atdarinātas un paliktu bez sociālās nozīmes konteksta, kā 

uz to norāda sociālo zināšanu teorija. Nelaimīgais ir jāparāda kā persona, kā Jēzus Kristus pie 
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krusta, kad rētas redzamas ikvienam un tās uzrunā vizuāli gribot negribot, jo nozieguma 

detaļas izsauc vairāk līdzcietības, šausmu, protesta un nevienaldzīguma. Taču liela uzmanības 

piesaiste detaļām  var arī neveicināt refleksiju un ieţēlu un neiesaistīt pāridarījuma novēršanā. 

Boltanskis neuzskata, ka identifikācijai jāvairo nelaimīgie, pievienojoties, piemēram bada 

cietējiem, taču arī vienaldzība nav optimālākā attieksme. Ja pārdzīvojums spēcīgs un nepaliek 

tikai distancēta fakta līmenī, līdzjūtība izsauc vēlēšanos palīdzēt un nenonākt līdzīgā stāvoklī. 

Nabadzība Āfrikā vai citur pasaulē ļauj ieraudzīt nabadzību sev apkārt, piedalīties labdarībā. 

Ne velti reklāma ar mazu, nelaimīgu bērnu un asaru uz vaiga, aicina: „Nepaej garām!”. Kā 

raksta Luks Boltanskis, ”distancētais skatītājs nav atbrīvots no morāla pienākuma palīdzēt, 

aizbildinoties ar cietušā un nelaimīgā nesasniedzamību attāluma dēļ”
136

: ţēluma politika ietver 

gan detaļu klātbūtni, gan saikni ar vispārējo un sevi pašu.  

Daţkārt TV programma izskatās pēc ieroču reklāmas un šaušanas sacensību 

reportāţas, kur mērķis ir cilvēka ķermenis. Turklāt vajātājs un vajātais ik pa laikam mainās 

lomām. Vai to var saukt par cilvēcīgu izklaidi?  

Sabiedrības atbildības principi vistiešāk attiecināmi un TV ekrāna vardarbības ainām.  

Kā ar dramatisku notikumu dokumentēšanu? Vai par labu gaumi liecina publiskot pa 

logu lecoša pašnāvnieka fotogrāfiju? Raudošu cilvēku? Kā fotografēt? Kādā nolūkā? 

Attaisnojums sensacionāla un neikdienišķa mirkļa publiskojumam var būt pamodinātā 

līdzcietība, kara šausmu dramatisms, netaisnības izjūta pret terorisma upuriem, modinot 

protestu, sašutumu vai vedinot pārvērtēt savu dzīvi un pieredzi minēto citu pieredţu 

kontekstā. Nevarēšana, kas izpauţas profesionalitātes trūkumā un nejutīgumā un atklājas 

brutalitātē vardarbības sāpju un ciešanu attēlojumā, var ietekmēt sabiedrību, radinot 

vienaldzību vai agresivitāti. Tā kā nāve, sāpes un ciešanas ir nozīmīga dienas kārtības 

noteiksme, kas ik dienas veido medija saturu, ētiskums ir svarīga ciešanu atveidojuma un 

ciešanu valodas tematika.  

Jāľem vērā, ka īpaši jutīgs pret ziľu medijos ir cietušais, tāpēc vajadzīga takta izjūta, 

lai neradītu papildciešanas upuriem un tuviniekiem. Ar cietušā un viľa tuvinieku izjūtām 

jārēķinās. Upura loma un ciešanas jāmazina, un tas nav viegli. 

 Ţurnālists intervē kādā lauku ciemā notikušas slepkavības vērtētājus, arī jaunieša, 

kas izdarījis slepkavību, vecmammu, kura raud un slēpjas no kameras, jo viņai kauns par 

sava mazdēla baismo nodarījumu. Šādai intervijai ir dilemmas raksturs, kur tikai gaume 

izšķirs – publiskot vai nepubliskot.  

Ţurnālista līdzjūtības apliecinājums cietušiem pārvēršams par profesionālās etiķetes 

jautājumu, un tas pārvēršams par paradumu. Psiholoģiski smags pārdzīvojums ir rūpīgi 
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apsverams, pirms to publiski raidīt kā šķietami vienkāršu ziľu. Ţurnālistam jādomā ne tikai 

par savu prasmi iegūt un raidīt sensacionālu informāciju, bet galvenokārt par cietušā izjūtām. 

Nedrīkst palielināt tuvinieku vai cietušā sāpes un pārdzīvojumus, bet palīdzēt tās atvieglot ar 

līdzpārdzīvojumu. Līdzjūtība ir viena no izšķiršanās nosacījumiem.  

Ţurnālistu ētika uzsver galveno uzmanības virzienu - upura pozicionējumu un 

auditorijasrespektēšanu. Parasti upura un cietušā lomā nonāk cilvēks, kuram nav publiskas 

uzstāšanās pieredzes. Publiski atklāt privātu pārdzīvojumu, sāpes un asaras pieļaujams pie 

diviem nosacījumiem: pirmkārt, ar privātu piekrišanu un, otrkārt, publiskās telpas 

cilvēciskojuma interesēs. Par cilvēcības un gaumes trūkumu uzlūkojama garīgi slimo 

izsmiešana un izmantošana humora radīšanai. Anekdotes ir vērtība, bet tās nav veidojamas uz 

vājo un nelaimes rēķina.  

Kādas var būt publiskas intereses ciešanu gadījumā?  Auditorijai ir tiesības zināt par 

ļaunuma izpausmēm un tikt brīdinātām par tām. Parasti atklājas noziegumu virzošas 

pavadparādības - patību graujošas narkotiku, alkohola, azartspēļu ietekmes sekas, tik 

atbaidošas, ka attur no atdarināšanas. Vienlaikus veidojas līdzcietība, empātija pret upuri un  

taisnīgs riebums pret ļaundarības izraisītāju.  

 

 5.3. Morālā panika. 

Ekonomiskās krīzes laikā TV ţurnālists publisko kāda zemnieka stāstu par 

saimniecības zaudējumiem lopkopībā, ko noslēdz vispārinājums - te apkārt zemnieki jau 

izkauj lopus. Minētais paziņojums rada satraukumu citos lopkopjos, kuri tā vietā, lai darītu 

visu ganāmpulku saglabāšanas labā, vadās no ziņas - citur likvidē saimniecības. Vai man 

nesekot?  

Ţurnālistam vajadzētu padomāt par iespējamām sekām un ietekmi uz sabiedrību, pirms 

publiskot kādu faktu vai viedokli, īpaši krīzes situācijā, kur vajdzīga maksimāla spēku 

koncentrēšana, lai vājinātu nelabvēlīgas ekonomiskās un citas sekas. Lieks satraukums atľem 

izdzīvošanai nepieciešamo enerģiju un izraisa kļūdainus lēmumus, tāpēc daţkārt 

nepubliskošana ir saprātīgāka par jebkuras nepārdomātas vēsts nodošanu atklātībai.  

Morālu apsvērumu dēļ ţurnālistam jābūt tālredzīgam un jāapdomā iegūtās 

informācijas efekts. Ţurnālistam jāsastopas arī ar apzinātu kādas informācijas slēpšanu 

publikas interesēs. Šoreiz nav runa par privātuma aizsardzību, bet par ziľas ietekmi, kuras dēļ 

nepieciešama atbildīga informācijas kontrole vai paškontrole. Daţkārt to sauc par pragmatisku 

slepenību (pragmatic secrecy)
137

.  
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Negatīvu nepārdomātas atklātības seku brīdinājums iekļauts morālās panikas jēdzienā. 

Morālā panika veidojas pārspīlētas un vienpusīgas informācijas par kādu sabiedrības drošībai 

svarīgu jautājumu rezultātā. Ivonne Dţevke uzskaita piecas morālās panikas tradicionālā 

formulējuma pazīmes:  

1) morālā panika veidojas, kad masu mediji ikdienišķu notikumu pasniedz kā īpaši 

bīstamu un ārkārtēju; 

2) kad mediji paplašina sociālo un morālo novirţu amplitūdas spirāli, demonizējot 

novirzes un morāles normu pārkāpējus, kolektīvi, vispārinājumā ceļ trauksmi par morālo 

pagrimumu un sabiedrības bojā eju; 

3) morālā panika dara skaidrākas sabiedrības morālās rīcības robeţas; 

4) morālā panika rodas straujo sociālo pārmaiľu periodos un lokalizē un izkristalizē 

plašākas sabiedrības rūpes; 

5) parasti tie ir gados jauni cilvēki, kuri virzīti ar mērķi, ka viľi ir metafora nākotnei 

un viľu uzvedība ir kā barometrs, ar kuru testēt sabiedrības veselību vai slimību
138

.  

 

5.4. Kriminālziņu ētika 

Kriminālziľas ir pieprasīts temats medijos, taču arī to vēstījumam jābūt īpaši 

pārdomātam, lai neizraisītu vēlmi apbrīnot un sekot. Pirmkārt, ja kriminālziľu, kas publicēta 

laikrakstā, nepavada nozieguma veicēju principiāls atmaskojums un nosodījums, vēsts var 

radīt piedzīvojuma un izklaides piegaršu. Par tādu var kļūt, piemēram, ziľa ar nosaukumu 

Puikas nozog 30 000 latu - par pusaudţiem, kuri nejauši - zogot mūzikas ierakstus no 

dzīvokļa – tiek pie 30 000 latiem, sapērkas kārotās mantas, turklāt paliek nesodīti 

nepilngadības dēļ.  Ziľa pasniegta kā jautrs stāsts par „puikām” un viľu apbrīnojamo 

piedzīvojumu, ne ar vārdu nenorādot uz apzagtā dzīvokļa saimnieka netaisnīgo zaudējumu vai 

postu vecākiem, kuriem jāatbild par noziegumu savu bērnu vietā. „Puikas” var justies kā 

varoľi, jo visos valsts medijos par viľiem rakstīts, tāpēc sekotāju netrūks. 

Otrkārt, nav ignorējams pat visniecīgākā nozieguma atmaskojums, jo mazi, bet 

neatklāti un neatmaskoti noziegumi, kā liecina pieredze, noved pie lieliem un smagiem. 

 Treškārt, nozieguma verbālā vai vizuālā vēstī uzmanīgam jābūt ar detaļu atklāšanu, lai 

neveicinātu noziedzīgo pieredzi. Ziľa bez baismīguma un nosodošas attieksmes var 

demoralizēt sabiedrību, padarot to pieļaujamu kādas cilvēku daļas uztverē. Netālredzīga ir 

mediju tieksme uzlūkot zagšanu, veca cilvēka slepkavību vai tml. kriminālnoziegumu 
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pieaugumu skaidrot ar nabadzību, bezdarbu, krīzes un citiem sociālās dzīves apstākļiem. 

Informācijai par noziedzību var būt emocionālas, sociālas un cilvēciski bīstamas sekas, tāpēc 

piesardzība un apsvērumi ir nopietni vērā ľemami, lai nevis attaisnotu un vairotu, bet nosodītu 

jebkuru vardarbību kā izejas meklējumus grūtā eksistenciālā vai krīzes situācijā. Tā vietā, lai 

iedrošinātu meklēt izeju pašam, mediji vienaldzīgi atkārto tieši formulētu shēmu - vardarbība 

vai cita veida kriminālnoziegums ir izeja no situācijas, kad nav iztikas līdzekļu. Informācija 

par noziegumu nedrīkst izraisīt tikai sensacionālismu vai izbrīnu. Konteksts ir upura sāpes un 

ciešanas, sabiedrības drošības apdraudējums, dzīvības vērtība un varmākas baismīgums, par 

ko saľemts vai pelnīts attiecīgs sods. Bez šī konteksta ziľa par vardarbību uzlūkojama par 

bezatbildīgu komercinformāciju, kas ekspluatēta un izmantota negodīgos sensācijas vai peļľas 

nolūkos. Sabiedrībai ir jābūt informētai par bīstama varmākas darbību, bet tā nedrīkst saľemt 

tikai neitrālu ziľu bez upura sāpju un noziedznieka un ļaundarības šausmīguma konteksta. 

Pasaku briesmoľi zīmēti īpaši necilvēcīgi, tā uzsverot viľu nogalināšanas un uzvarēšanas 

prieku, lai aizstāvētu cilvēkus, nevis popularizētu varas pārspēku tautas apziľā. Ētiska un 

atbildīga, godīga ţurnalistika nav domājama bez virsuzdevuma un konteksta. Nav vēlamas un 

nav morāli pieļaujamas vardarbības notikuma detaļas, tehnika, pārmērības, kas vedina 

attaisnot un atdarināt. Kriminālziľa ar visām nozieguma tehniskām detaļām bez attiecīga 

konteksta nav iekļaujama LTV Panorāmā un citos ziľu raidījumos. Detaļas par to, kā izdarīta 

slepkavība, nedrīkst aicināt uz atdarināšanu. Sensacionāla ir ziľa par nozieguma necilvēcības 

detaļām un nogalināšanu, taču bīstami to naturālistiski pārstāstīt, precīzi faktus aprakstot kā 

kriminālhronikās, tā ziľu raidījumos.  

Vardarbībai nevar būt attaisnojuma. Pat nejauša vīra nogalināšana aizsardzības 

nolūkos neattaisno sievas rīcību, par ko izciešams sods. Vardarbība pret sievieti 1979. gada 

ANO deklarācijā iekļauta konvencijā par sievietes diskriminācijas izskaušanu, 1993. gada 20. 

decembrī tā pieľemta ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūcijā nr.48. 

Mediju varā ir abas izvēles, bieţi neapzinātas - gan vardarbības kultivēšana un 

pieradināšana pie tās, gan noteikts un viennozīmīgs tās noliegums. Nav pieļaujama 

vardarbības estetizācija. Vardarbības portretējumā ievelkamas baismīguma, sāpju, šausmu un 

netaisnīgas necilvēcības līnijas. Ja vardarbība medijos nav izskauţama, to ierobeţojot ar 

likumu, no medija var prasīt vardarbības atainojumu sabiedrībai nekaitējošā veidā.  

Spēles nav tikai noliedzamas, bet uzsverama mērenība un diskrētums attieksmē pret 

azartspēlēm. Nekāda estetizācija un propaganda nedrīkst sekmēt spēļu industriju, kaut arī tā 
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pastāv. Ir samērā maz siţetu, kas parāda spēļu atkarības postu. Spēļu diskurss nedrīkst vairot 

interesi par bīstamo aizraušanos, kas var pāraugt atkarībā. Starp spēli un īstenību nepastāv 

stingri novelkama robeţa, jo īstenība pāriet spēlē (strādā kā spēlēdamies) un spēlē ir īstenībā, 

kas to turpina vai iekļauta tajā kā tiesneša darbs futbola spēles laikā. Filmā Pazemes spēles 

mākslinieciski spilgti izteikts vieglas pārejas veids, kad spēlīga sievietes nolūkošana, lai tai 

sekotu, meklējot ar to kopīgu braukšanas virzienu, iekļaujas īstenībā un pārvēršas tajā.  

Robeţa neļauj vienmēr spēlēties bezrūpīgi, bet atgādina par atbildīgu dzīvi. Konflikti, daţādas 

tieksmes, cīľas un diskursīvās pozīcijas veido sareţģītu apkaimi, kurā jutīgi temati veidojami 

un kurā ietekmes nav vienkārši paredzamas. 

 

5.4. Kriminālziņu ētika 

Lai gan TV ţurnālistikas fragmentārisms, dekontekstualizācija un citas atveidojuma 

īpatnības kritiski vērtētas (skat. P.Burdjē, A.Turēns u.c.) un to izkonkurē modernās tīkla 

tehnoloģijas, tomēr TV pieprasījums pastāv, tāpēc TV ētikas jautājumi svarīgi, lai mazinātu 

televizuālās tehnikas ierobeţotību un trūkumus. Jāľem vērā auditorijas daudzskaitlīgums, tas, 

ka vienu un to pašu programmu skatās gan veci, gan jauni, pieaugušie un bērni. Veidojot 

raidījumu pieaugušajiem, jārēķinās ar bērnu iespējamo klātbūtni. Arī daţādu reliģisko 

konfesiju pārstāvjiem, politisku un citu pārliecību cilvēkiem pieejams viens un tas pats TV un 

raidījums. To visu paredzot, jādomā par atbildību, gaumi un cilvēcību, netīšām neaizskarot 

otru vai neradot liekus konfliktus, cilvēktiesību apdraudējumu un ciešanas. 

  Godīgums, profesionālisms, atbildība un gaumīgums ir ētiskas dispozīcijas, kas 

uzsvērtas ţurnālistikā vispār un īpaši TV. Noziedzības detaļu iekļāvums ekrāna naratīvā nebūs 

atzīstams par godīgas ţurnālistikas un labas gaumes paraugu. „Līķi sadalīja daļās un apraka” - 

neliecina par civilizētu attieksmi pret kriminālu gadījumu, kaut arī fakts precīzs. Atskaites 

punkts izvēlē meklējams atbildē uz jautājumu, ko tas dos publikas intelektam un emocionālai 

bagātībai? Latviešu valodā grūti tulkojamie šoks, sensācija ar tekstu ir panākti, bet ne par 

gaumi, ne ietekmes analīzi neliecina. Līdzīgi arī mediju ētikā jāuztver informējums par 

slepkavas vārdu un tā attēlu, jo slepkavas vārds nav popularizējams, ľemot vērā, ka 

nenoturīgu cilvēku apkaimē var rasties slavas un popularitātes iekāre, kas var virzīt uz līdzīgu 

rīcību vizuāli stāstītas un netieši popularizētas noziedzības veidā.  
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5.5. Seksa diskurss medijos. 

Kopš 19. gadsimta Rietumeiropas kultūrā arvien atklātāks kļuvis seksa diskurss, uz ko 

norādījis Mišels Fuko, aizstāvot to tāpēc, ka apslēptais un noklusētais piesaista uzmanību 

vairāk par atklāti pausto. Arvien vairāk seksuālās informācijas ienāk ţurnālos, arī TV un 

interneta portālos. Seksuālās informācijas paplašināšanās bīstamību uzsver vairāki pētnieki, 

īpaši 1990. gadu sieviešu ţurnālu tematikas  pētnieki, vērtējot, kā feministiskā periodika kopj 

un attīsta sieviešu vēlmju daudzveidību, un vainojot to ētiskuma un morālās atbildības 

nepietiekamībā
139

. Seksualitāte izmantota vienpusīgā tirgus un peļľas nolūkā un norāda uz 

būtisku pretrunu starp komercinteresēm un ietekmi uz savstarpējām attiecībām.  

Uz seksuālo vēlmju atbrīvošanu un tās bīstamo enerģiju savulaik norādījis Sigmunds 

Freids. Var izglītot par seksuālām darbībām, brīdināt par bīstamām sekām, piemēram, AIDS 

vai transmisīvām slimībām, var popularizēt seksuālo brīvību un pieredzes daudzveidību 

komercinteresēs, uzsverot skandalozo. Līdz ar kontracepcijas iespējām sekss pārvērsts par 

izklaides, baudas sfēru, atvirzot reproduktīvo lomu, ģimeni, bērna vērtību: ”Visi tie, kuri 

komentējuši publikācijas (11 sieviešu ţurnālu pētījums 90. gadu beigās Lielbritānijā – S.L.) ir 

vienprātīgi, ka sieviešu ţurnālu saturs uzlūkojams par izteikti bezatbildīgu un ka lasītājiem 

piedāvāts mūsdienu britu sievietes depresīvs portrets.”
140

  

 Parasti mediju kodeksi uzsver seksa atainojuma atbildību un gaumīgumu. Nav 

pieļaujama pornogrāfija un mudinājums, kas var novest pie seksuālo vēlmju vardarbīgas un 

dzīvnieciskas apmierināšanas. Pārmērības un seksuālā fizkultūra bez jūtām var būt bīstams 

seksuālās enerģijas veicināšanas paľēmiens, kas sociāli bīstams.  

Runa ir par komerciālo sievišķību, kura uzsvērta galvenokārt sieviešu ţurnālos. Lai 

gan sabiedrībā ir ironiska attiekme, pusaudţu un sieviešu ţurnāli turpina pastāvēt un raţot 

seksuālu informāciju, kuru daudzi pētnieki atzīst par bezatbildīgu izaicinoši brīvas pieredzes 

propagandu. Iespaids uz auditoriju, kā liecina pētījumi, saistīts ar seksuālo interešu 

neproporcionālu izvirzīšanu priekšplānā, vedinot uz pēc iespējas savlaicīgām un brīvām 

seksuālām tieksmēm un attiecībām - jo drosmīgāk, jo labāk. Pētnieki pārmet civilizētas 

attieksmes nepietiekamību, ko aizstāj „jūtu trūkums un dzīvnieciski instinkti”
141

. Seksuālās 

tematikas vērtējums iekļauts 90. gadu britu morāles, sievišķības, jaunatnes un mediju brīvības 

diskursos. 
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Latvijā aizgūtnēm baudīta seksuālā brīvība, sevišķi ienākot britu pētnieku kritizētam 

Cosmopolitan, Company, Marie Claire u.c., arī pašmāju sieviešu ţurnāliem. Britu sabiedrība 

aizstāv viktoriānisma vērtības kopā ar konservatīvo Margaretas Tečeres politiku (Margaret 

Thatcher) 1979.-1990. gadā, kamēr Latvijā nav  pētnieciskas kritikas, tāpat kā nav diskusiju 

par seksuālās brīvības robeţām. Netradicionālas seksuālas identitātes, izaicinoša seksuālā 

uzvedība lielā mērā ir atsevišķu sieviešu ţurnālu konstrukcija, kas radīta uzmanības piesaistei 

un pārsteidzošai informācijai un kas raţota komercnolūkos. Vai sieviešu ţurnālu informācija 

sekmē instinktus un nekontrolētas vēlmes, vai izglīto, sniedzot labas kvalitātes padomus par 

seksuālo uzvedību, atbildību un saprātīgu izvēli, par ģimenes vērtībām, kurām  auglīgs - psihi 

un ķermeľa veselību netraumējošs iznākums? Sieviešu ţurnālu morālā dimensija attiecas uz 

seksuālās informācijas saturu - kā veicināma saprātīga un atbildīga seksuālā uzvedība un 

attiecības. Lasot sieviešu ţurnālus, daţkārt šķiet, ka nekādas citas vēlmes kā apģērbs, ķermeľa 

kopšana, izklaides un seksuālās vēlmes sievietes pasaulē nepastāv.  

Pornogrāfija. Grāmatas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību 

un standartu pamati autori Darja Šmite, Dainis Dosbergs un Juris Borzovs dod pornogrāfijas 

definīciju: „Pornogrāfija ir vulgāri naturālistisks, nepieklājīgs kailu cilvēku dzimumakta un to 

ģenitāliju attēlojums.”
142

 It kā skaidrais definējums radies un turpina veidoties zināmā 

nevienprātībā, uz ko norāda ASV pieredze
143

.  

20. gadsimta 70.- 80. gadu feminisms ir viens no nevienprātības piemēriem, kas 

liecina, ka pornogrāfija vienlaikus ieguvusi gan  radikālus noliedzējus, gan atbalstītājus. 

Antipornogrāfiskā kustība, kuru parasti saista ar Andreas Dvorkinas (Andrea Dworkin) vārdu, 

atzīst pornogrāfiju par sievietes paverdzināšanu, to seksuāli izmantojot. Minētais radikāli 

noliedzošais uzskats ieguvis gan sabiedrotos, gan pretiniekus. Par sabiedrotiem uzlūkojams 

morālais konservatīvisms, apšaubījumam galvenokārt lietoti anticenzūras argumenti. 

Neķītrība, dzīvnieciskums, uzbāzība, kas raksturo ekshibicionistisku vēlmi publiski atklāt 

dzimumaktu, no vienas puses, saistāma ar erotisku baudu, no otras, to pavada ētiska rakstura 

iebildumi. Pēdējie attiecināmi uz sociāli nevēlamām sekām, kas robeţojas ar sadomazohismu, 

ekshibicionismu un citām slimīgām perversitātēm. 

  Pornogrāfiju nav viegli nošķirt no erotikas, īpaši mākslā, kurā arī attēloti kaili 

cilvēku ķermeľi un nereti - dzimumakts. Parasti to saista ar seksuālu pagrimumu, seksuālām 

novirzēm vai vardarbību, ko mūsdienās vairo interneta iespējas, pēc tām pastāvošais 

pieprasījums un komercintereses. Par būtisku atšķirību uzlūkojams mākslinieciskas vērtības 

trūkums pornogrāfijā un tuvplāna seksuāli uzbudinošu ģenitāliju izslēgums erotikā. 



 

 269 

Mākslinieciski attaisnota erotika kino un TV ekrānos atšķiras ar citu cilvēcisku izjūtu - 

mīlestības, skaistuma, maiguma utt. komunikāciju, kamēr pornogrāfijā atklāts dzīvniecisks, 

bieţi nepiesātināms kails dzimumakts, kuru nepavada mākslinieciska un ētiski pilnvērtīga 

daudznozīmība un konteksts. Tā kā mākslā nav viegli nošķirt pornogrāfiju no erotikas, 

tiesiskā regulācija vairāk attiecas uz pedofīlijas gadījumiem un bērnu izmantošanu 

pornobiznesā, kuras attaisnojumam nav argumentu pat radikāli libertīnos uzskatos. Bērnu 

izmantojums pornogrāfiskiem mērķiem nav attaisnojams. Jautājums vienīgi, ko uzskatīt par 

bērnu: vai arī pusaudţa 14-15 gadi joprojām ir bērnības gadi? Bērnu seksuālā izmantošanā 

baudas mērķiem, vienalga, pedofīlijā vai pornogrāfijā, saskatāms nepārprotams ļaunums un 

pagrimums, kaut arī pieprasīts un īstenots.  

 

5.6. Narkotiku atveidojums 

pieļaujams, lai uzsvērtu tā negatīvās, destruktīvās sekas. Daţkārt mākslinieki attaisno 

narkotikas un alkoholu kā iedvesmas avotu, taču to bīstami ar vieglu roku un bez 

komentāriem uzsvērt TV un medijos. Nekas nedrīkst vedināt un vilināt atkarībā. Ne 

estetizācija, ne radošums neatsvērs postu, kas sekos atdarinājuma vēlmei. Principiāla un 

kategoriska sociāla nepieľemamība ir galvenais ielogs, kādā semiotizējamas narkotikas, 

alkohols, datorspēles un citas atkarības riskam pakļautas baudas.   

  

5.7. Diskriminācijas jutīgums. 

Diskriminācijas izpausmes ir plašas, daudz plašākas, nekā agrāk atzītās. To gadījumi ir 

analizējami konkrēti, nepieļaujot iešanu plašumā. Rakstnieces (Ingas Ţoludes) stāsta 

nepublicējums, ko pamato ar „krieveļu” vārdu lietojumu tekstā, ir uzlūkojams par piesardzīgu 

baiļu diktētu un diskriminējošu attieksmi, kas izslēdz reāli pastāvošu attieksmi, par kuru 

jāinformē. Cenzūra šoreiz liedz runāt par realitāti, nevis kurinot naidu, bet aicinot līdzi just un 

veidojot līdzcietību pret pārspēku.  

Diskriminācija var notikt pēc tautības, ādas krāsas, ticības, dzimuma vai pēdējā laikā - 

seksuālās orientācijas un vecuma. Diskriminācijas netaisnīgums izpauţas, aizvien 

paplašinoties globālajai informācijai un globalizējoties medijiem, kad ienāk pārnacionāla, 

ģeogrāfiski, lingvistiski, sociāli distancēta informācija un kultūra. Globālie mediji piedāvā un 

pieradina pie citādā klātbūtnes. Zemnieks var skatīt visas pasaules lielpilsētu ugunis un 

trokšľaino dzīves stilu savā klusajā dabas vidē. Nav citas iespējas, kā uztvert krietni atšķirīgo 
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caur mūsu priekšstatiem, kādi tie ir uztveres brīdī. Priekšstati mainās pamazām, citādais tiek 

tulkots savā tēlu, vērtību, aizspriedumu valodā. Atšķirīgais, svešais, citādais, savādais, 

dīvainais – ir tik daudz apzīmējumu tam, kas ienāk ik dienas caur ekrānu nevis pa paša mājas 

durvīm, liek brīnīties un pieľemt vai nepieľemt. Bieţi atšķirīgā informācijas gūzma tik blīva, 

ka pārdomām nav laika. Atliek pavirši palūkoties un atstāt netranslētu, netulkotu, 

nepārdomātu.   

 

5.8. Vēsturiskās atmiņas ekonomija, ētika un vēsturiskās apziņas veidošana 

Līdzīga pārveide notiek ar vēsturisko atmiľu - selektīvu pagātnes notikumu atlasi. 

Milans Kundera par to izsakās ar kāda jau minētās grāmatas tēla vārdiem: „Cilvēka cīľa pret 

varu ir atmiľas cīľa pret aizmiršanu.”
144

 Vēsturiskās un politiskās atmiľas pārveide iespējama 

ne mazāk kā minētajā gadījumā ar fotogrāfiju, izdzēšot no atmiľas varai netīkamo un bīstamo 

un atstājot un izceļot vēlamo varas apliecinājumu. Polittehnologu ziľā ir veiksmīga un 

efektīva vai mazāk iedarbīga atlase. Rituāli atkārtojot vienus, noklusējot vai liekot aizmirst 

citus vēstures notikumus, ar laiku tie var izzust no sociālās atmiľas, kā liecina totalitārisma 

pieredze.  

Mediju reţīmā nenovēršama aizmiršana saistāma ar tagadnes notikumu straumi, kas 

dominē pār pagātni, liekot atteikties no pagātnes aktuālās tagadnes dēļ. Atmiľas ekonomija 

izslēdz pat spilgtu, savā laikā skandalozu notikumu saglabāšanu. Vēreiz jācitē Milans 

Kundera: „Aljendes nogalināšana strauji (quickly) pārklājās pāri Krievijas iebrukumam 

Bohēmijā, asiľainais slaktiľš Bangladešā izsauca Aljendes aizmirstību, Sinajas tuksneša kara 

troksnis apslāpēja Bangladešas vaidus, slaktiľi (massacres) Kambodţā lika aizmirst Sinaju, 

un tā tālāk un tā tālāk, kamēr ikviens bija pilnībā visu aizmirsis.”
145

 Mediju globalizācija 

palielina aktuālās informācijas vilni – īslaicīgu atcerēšanos un tūlītēju aizmiršanu, kuru 

norvēģu antropologs T.H. Ēriksens nosauc par mirkļa tirāniju (skat. viľa grāmatu Mirkļa 

tirānija. Norden AB, 2004). Notikumi mijas ar pseidonotikumiem, tie rodas un izzūd, 

pārklādami viens otru un izgaisdami. Atmiľas ētika paredz:  

1) pagātnes un aktuālās informācijas līdzsvarojumu; 

2) nozīmīgu vēstures notikumu rituālu atkārtošanu kopā ar attieksmi pret 

tiem; 

3) dzīvo vēstures liecinieku izmantošanu avotu liecībām atbildībā par vēstures 

sagabāšanu. 
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Atminēšanās rituāls ir gada notikumu apskati gadu mijās. Lielāku laika nogriezni 

mediji izvēlas rubrikās Pirms simt gadiem vai reti un tomēr - valsts svētkos un piemiľas 

dienās, kas var paplašināt mediju dienas kārtību.  

Atmiľa ir īpaša mediju ētikas problēma dienas kārtības nepārtrauktas maiľas un arvien 

jaunu notikumu informācijas ienākšanas dēļ, kas samazina atkārtošanu. Mazai tautai ar 

valstiskās neatkarības simtgadi, kas vairākkārt pārtraukta, attieksmei pret vēsturi mediju 

tematikā ir īpaša vieta. Mākslai ir savi līdzekļi, kā atveidot vēsturi, muzejiem – savi, citādi tie 

ir medijiem. Neaizmirsīsim, ka vēsture kopš jaunlatvieša Kronvaldu Ata uzlūkota par morālu 

tematu, kas var emocionāli iespaidot, ieradināt cieľu un nicinājumu. Mediju izvēlē ir 

piedalīties identitātes apzināšanā, kurā vēsturiskai apziľai ir būtiska loma. Medijpedagoģija, 

tāpat kā muzejpedagoģija ir atbildīga par cieľpilnu attieksmi un lojalitāti pret sareţģītu zemes 

un valsts vēsturi. Īpaša loma ir vēstures vizuālizācijai, kas atstāj ietekmi uz apziľu.  

Līdzīgi kvantu un citu dabas un fizikas interešu lietām, kuras nosaka ielogs, arī 

vēstures stāsts nav tas pats, kas vēsture. Tas nav faktu virknējums - tā vai cita emocionāla 

attieksme, kas to pavada, daţkārt medijos ir būtiskāka par faktu zināšanām. Mediji var 

ieinteresēt par vēsturi, veidot lepnumu, bet var radīt nicinājumu un vienaldzību.  Kā liecina 

diskusija Kultūras Forumā īsi pirms valsts 90-gades, skolas, muzeji un mediji ir līdzatbildīgi 

par vēsturiskās apziľas veidošanu. Mediji nav tikai faktu un dzīvesstāstu atgādinātāji valsts un 

vēsturisku notikumu atceres dienās, bet  cieľas veidotāji pret tautas pagātni un valsts 

vēsturi
146

.  

Vēsturiskā atmiņa. Kā intervijā teicis Noams Čomskis, „Varenās valstis nekad nav 

pētījušas savus noziegumus. Noziegumus izmeklē tikai iekarotās un vājās zemēs”
147

. Latvijai 

ilgstoši piederējis iekaroto jeb kolonizēto valstu statuss, tāpēc vēsturiskai atmiľai ir raksturīgs 

akcents - nereti kauna un zemas pašapziľas vadīts, kas atsedz iekarošanas seku - 

kolaboracionālisma, upuru, zaudējumu emocionālu traumu. Tā kā atmiľa ir notikumu un 

vērtējumu izvēle, pienākas runāt par tās ētiku.  

Vēsturiskās atmiľas pētījumi un pats jēdziens parādās Pola Rikēra, Avišai Margalita 

(Avishai Margalit) un citu autoru darbos. Jāpiebilst, ka vairākumā gadījumu tie saistīti ar 

ebreju genocīda atmiľas saglabāšanu. Vēsturiskā atmiľa tādējādi uzlūkojama par grūti 

vispārināmu un universālu parādību: kas der lielu valstu atmiľām, kurās dominē uzvaras 

sajūsma un varenība, pretējas izjūtas izsauc iekaroto valstu attieksme, uzskaitot upurus un 

zaudējumus. Starp uzvarētāja/zaudētāja attieksmi pastāv acīmredzama opozīcija, un tikai abu 

galējību klusinājums un mērenība var mazināt emocionālo bezdibeni starp abiem 

priekšstatiem. 
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  Vēsturi vat atveidot propagandas un ideoloģijas mērķu ielogā un saľemt 

atbilstošas emocijas – pozitīvi bagātas vai nicinošas pret valsti un tās vēsturi. Pamats ir gan 

vienām, gan otrām.  

 

5.9. Bērna pozicionējums 

 Ētikas kodeksi parasti uzsver sevišķu atbildību par raidījuma efektu uz bērnu 

auditoriju. Kā norādīts mediju pedagoģijas pētījumos, medijiem, īpaši TV un interneta 

portāliem, pieder vadošā loma bērna izglītošanā, informatīvas izglītības un vērtību 

dispozīcijas veidošanā, tāpēc jutīgums un atturēšanās no vardarbības, pornogrāfijas, no 

neķītrības argumentējamas ar ietekmi uz iespējamo bērna klātbūtni.  Bērnu socializācijai 

svarīgās vērtības kultivējamas bērnu kino un raidījumos. Pedagoģiski uzsvērta pozitīvu 

vērtību klātbūtne raidījumos, kas ļauj veidoties par atbildīgiem pieaugušiem, kuri tiks galā ar 

dzīves izaicinājumiem. Veselīgas patības veidošana paturama prātā gan bērnu raidījumos, gan 

arī, kas būtu normāli, pieaugušo programmās, nemot vērā, ka to adresāts var izrādīties arī 

bērni. Nav slēpjama patiesā dzīve, taču negatīvo nedrīkst pārspīlēt. Kaut gan dzīvē nākas un 

nāksies sastapties ar vardarbību, taču to nedrīkst ekspluatēt un pašmērķīgi izmantot, lai 

nevairotu. Tikai pozitīvu vērtību kontekstā vardarbība vērtējama kā nenovēršama dzīves daļa, 

pret kuru var un vajag cīnīties un nepakļauties. Norādāmas vardarbības bīstamās sekas un 

upuri, lai nepieradinātu pie tās. Vairāk kultivējams ţēlums pret upuriem, nevis vardarbīgu 

varoľu veiksme. Arī kriminālās aktivitātēs mākslinieciski jānorāda uz darbības sociālām un 

cilvēciski bīstamām sekām. Īpaša loma pievēršama izklaidei, kurai vienlaikus jābūt gudrai, lai 

izglītotu. 

Bērna tematizējums. Tā kā bērns ir visneaizsargātākā sabiedrības daļa, kuram trūkst 

izdzīvošanas un drošas komunikācijas pieredzes, kā arī nepietiek spēka sevi aizstāvēt, mediju 

atveidojumā īpaši aizsargājama bērna privātā identitāte. Pretējā gadījumā tā var radīt traumu, 

ievainot attiecības ar vienaudţiem un izraisīt citas tālejošas sekas. Tāpēc parasti iesaka 

nepubliskot bērna vārdu. Par mediju notikumu bērns kļūst galvenokārt pāridarījumu un 

ievainojumu dēļ, nonākot pazudušo bērnu ziľās vai būdams varmācības upuris.  

Bērna pazušanas gadījums, kas atveidots medijos, var pildīt daţādas funkcijas. Nav ko 

liegt, tā ir ejoša informācija, kas izraisa emocionālu attieksmi pati par sevi. Taču noţēlojami, 

ka mediju tehnika to izmanto tikai savās interesēs - reitingi, auditorijas uzmanība, pārdošanas 

vērtība. Mediji ar publikāciju iesaistās un iesaista meklēšanā, tā pildot lietišķu funkciju - 

palīdz meklēt zudušu bērnu, jo kāds no auditorijas var būt redzējis un bijis liecinieks. 

Pētnieki un padomdevēji uzsver: lai pildītu palīgmeklētāja lomu, rakstam jābūt īpaši 
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saredzamam, proti, vēlams, ar krāsainām fotogrāfijām, labi pārdomātā formātā un lapas 

redzamā vietā.  

Taču ir vēl citas funkcijas. Viena no tām - pragmatiskā – iesaistīt meklēšanā 

sabiedrību, ikvienam atgādināt par īpašu uzraudzības nepieciešamību bērnam, sagatavot viľu 

neparedzētām situācijām, jo bērna naivitāte var palielināt upura lomu.  

Emocionāla pārdzīvojuma funkcija. Aprakstam, mediju produktam priekšplānā 

izvirzāma bērna vai cita upura patība, talanti, vaļasprieki, piemēram, mūzikas, zīmēšanas un 

citi talanti, kas uzsvērtu vērtību, radītu kopīga zaudējuma sajūtu un emocionālu ţēlumu, 

cilvēcisku pārdzīvojumu, lai palīdzētu, motivētu palīdzēt, mainītu savu attieksmi pret bērnu 

krīzes situācijā, pārtraukt vienaldzību, mazināt to pret svešu sāpi, paplašināt dvēseli ar 

līdzjušanu. 

  Kā analizējams bērnu pazušanas gadījums? Jānorāda, kā notikusi pazušana, 

kāpēc, kur meklējama kļūda bērna uzraudzībā, kur bijusi nepietiekama modrība, kas 

pareizi/nepareizi darīts, meklējot zudušo bērnu. Analīze veicina preventīvo funkciju, 

aktivizējot bērnu uzraudzības pastiprināšanu un meklēšanas institūciju darbu. Izejot ārpus 

viena pazušanas notikuma/gadījuma, tiek aktivizēta daţādu institūciju un sabiedrības iesaiste 

meklēšanā. Pozitīva risinājuma gadījumā tas var iedvesmot kopīgai uzmanībai pret gadījumu, 

kad bērns, īpaši zīdainis, pamests viens ratiľos, kas var radīt aizdomas par pamestību un 

vecāku neuzmanību. Kad bērns atrasts, var izanalizēt visu pazušanas notikumu, akcentējot 

vājās vietas, kas izraisījis šo notikumu. Preventīvā funkcija saistīta ar brīdinājumu par 

iespējamu bērna apdraudējumu, kas adresēts pieaugušajiem, kuru pārraudzībā ir bērni. 

Prevencijas sakarā svarīgi uzsvērt vai nepalaist garām notikuma detaļas, kas norāda uz 

situācijām, kuras, neveltot tām uzmanību, var novest pie krīzes situācijas vai atklāta 

negadījuma. Tā kā attieksme pret bērnu un vardarbība liekas pašsaprotama audzināšanas 

sastāvdaļa, preventīvi pievēršama uzmanība bērna ciešanām, uzvedībai stresa, pāridarījuma 

situācijā. Vienlaikus saglabājams privātums. Un tas var būt pretrunā ar citām funkcijām.   

 

5.10. Politiskā komunikācija. 

Nav pieľemts aizstāvēt varas poziciju, taču šai ievirzei nav jābūt dogmatiski 

kategoriskai. Arī politiskie notikumi ir individuāli. Atsevišķas politiķu kļūdas var cilvēciski 

piedot, taču nevar attaisnot varas ļaunprātīgu un apzināti savtīgu izmantošanu. Politiska vara 

demokrātiskā pārvaldē domāta un paredzēta labai valsts pārvaldībai, no kuras labums valstij 

un tās iedzīvotājiem kopumā. Labas pārvaldības veicināšanai politikas ētikā svarīgi vairāki 

temati: 
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1) interešu konflikti un korupcija, to ziľas un analīze; 

2) morālais jutīgums jeb sensibilitāte, kas raksturo politiķa reakciju uz nozīmīgu 

publiskotu morāles pārkāpumu un kas liek publiski atvainoties vai pat atkāpties no amata; 

mediji var panākt atvainošanos, vai pieprasīt atkāpšanos; 

3) vārdu un darbu saskaľa, sekojot līdzi vēlēšanu solījumiem un analizējot darbības 

rezultātus; 

4) mērķu un līdzekļu atbilstības vērtējums ; 

5) atsevišķu lēmumu vai budţeta izveides  morāls vērtējums - cik tie taisnīgi un 

tālredzīgi. Mediji veic publiskās cenzūras funkciju attiecībā pret politiķu darbību. Vienlaikus 

tie komunicē morālās vērtības - taisnīgumu, godīgumu, atbildīgumu, drosmi u.c. 

Pastāv nevienprātība attiecībā uz politikas ētiskuma iespējamību. Šaubas izraisa ne 

tik daudz valsts un sabiedrības interešu prioritāte, kā mērķu un līdzekļu saskaľojums, kas 

politikas ētikā ieguvis „tīro/netīro roku” apzīmējumu. Viedokļu nevienprātība par to, vai 

politisko mērķu sasniegšana iespējama godprātīgiem līdzekļiem, pastāv kopš antīkās 

politiskās filozofijas un ētikas, sasniedzot teorētisku noteiktību un reālismu humānista Nikolo 

Makjavelli jau vairākkārt minētajā darbā „Valdnieks”
148

, kurā pieļauts no morāles viedokļa 

apšaubāmu līdzekļu lietojums cēlu, ar stipras valsts nākotni saistītu, nesavtīgu mērķu vārdā. 

Līdzekļu izvēle raksturo gudrību varas ieguvē un spēku tās noturēšanā. Politiķim tālredzīgi un 

prasmīgi jāizvērtē daudzveidīgās un pretrunīgās intereses un jārēķinās ne tikai ar pretinieku 

spēku, bet arī ar tautas atbalstu un uzticību, lai iegūtu un noturētu varu. Patiesi valstiskas 

labklājības mērķi un tautas atbalsts ir nosacījumi, bez kuriem Makjavelli morāli apšaubāmo 

līdzekļu ieteikums un attaisnojums nav domājami.  

Mūsdienās saskatāmas trīs viedokļu grupas attiecībā uz morāles efektu politikā
149

. 

Vieni pētnieki uzskata, ka perspektīvi politiskie mērķi ir sasniedzami ar godīgiem līdzekļiem: 

labai pārvaldībai un politiķiem netīri, negodīgi līdzekļi nepiedien. Godprātīgi politiķi 

neiesaistīsies apšaubāmos darījumos, bet atteikšanās izmantot amorālus līdzekļus nenovedīs 

pie zaudējuma politiskajā sacensībā.  

Citi filozofi un politikas teorētiķi pieļauj mērenu novirzi no dogmatiskas morālās 

pareizības standartiem, ja tie palīdz sasniegt saprātīgus un jēgpilnus pragmatiskus mērķus: 

netīru roku princips jeb ne gluţi morālu līdzekļu izvēle nav nekas cienījams, bet daţkārt to 

izmantošana ir neizbēgama, kad izsmelti visi legālie un morālie veidi, bet varas ieguve un 

saglabāšana nepieciešama perspektīvu valsts attīstības mērķu dēļ.  

Visbeidzot trešā pētnieku grupa pārstāv cinisko viedokli par politikas un ētikas 

nesavienojamību, atzīstot par oksimoronu vārdsavienojumu „godīga politika”.  
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Daţādība uzskatos par politikas un morāles saikni izraisa jautājumu, kādu morāli 

sabiedrība un mediji vēlas no politiķa, ko tā grib, lai politiķis dara un kā to lai dara. Kas ir 

morāli pieľemams un nepieľemams  politiķa rīcībā?  Daţkārt lietots spēles apzīmējums, 

norādot uz rezultatīvu līdzekļu izvēli. Spēles elementi var izpausties daţādi, bet galvenokārt 

sacensībā par varu, kurā rezultāts nav skaidri paredzams. Nenoteikta iznākuma klātbūtne un 

rezultāta minēšana saista interesi, īpaši vēlēšanu spēlēs, tāpēc parasti valda ne tikai spēlētāju 

savstarpējās sacensības azarts, bet arī sportiska līdzjušana uzvarētāja gaidās: tiek slēgtas 

derības, pastāv prognozes par ieguvējiem un zaudētājiem. Vēlēšanas pavada interese par viena 

vai otra paredzējuma piepildīšanos, vilina rezultātu noslēpums un mīklas minēšanas azarts. 

Vēlēšanu norise kopsakarā ar rezultātu ļauj runāt par uzvarētājiem un zaudētājiem, par spēles 

estētiku un ētiku vai pakļaut to daţādiem citiem vērtējumiem, ne tikai sniegt aprakstošu 

statistisku pārskatu par rezultātiem.  

Visintensīvākā politiskā komunikācija pastāv vēlēšanu kopsakarā. Vēlēšanu kampaľa 

ir vitāls un intensīvs varas ieguves notikums, kurā medijiem, kas to organizē, bieţi vien ir 

izšķiroša loma uzvaras sacensībā.  

Var vērtēt kampaľu tikai pēc tehnoloģijām un rezultātiem, bet var pievērst uzmanību 

līdzekļiem, ar kuriem panākta uzvara. Jāľem vērā, ka uzvarētājušos parasti netiesā. Kā norāda 

Noams Čomskis, „Karam ir publiska opzīcija”
150

, un to pavada kritika. Taču uzvaru gadījumā 

vai pasaules lielvaru un ASV karu gadījumā kritikas nav.: “Vai Irākas karš tiek kritizēts, tāpēc 

ka ielauzties svešā zemē un izpostīt to ir kara noziegums? Nē. Problēma ir tāda, ka tas mums 

maksā daudz.” 
151

 

Ideoloģijas un konstrukcijas. Tekstuāla un audiovizuāla konstrukcija var pastiprināt 

efektu un uzmanību  (Media book, 38. lpp)  

 Sasaucas ar postmoderno polisēmiju un daţādām nozīmēm, ko piešķir daţādi lasītāji, 

kuri ”neveido teksta nozīmi kā izolēti indivīdi.Drīzāk viľi to dara sociāli...kā ģimenes locekļi, 

kā bērnības draugu un kultūru grupas, iepriekš piedzīvotajās attiecībās un sarunās”. „readers 

do not make sense of texts as isolated individuals. Rather, they do so socially, in relation to 

previous texts they have experienced, in relation to the language, concepts and semantics they 

have absorbed as members of families, groups and cultures from childhood, through previous 

relationships they have lived, and through conversation. At the same time texts are  cultural 

and historically situated: in particular they embody in their production, format, address and 

availability to audiences, relations of power( Oliver, Boys- Barret, Media Book, 39)  

Postmodernā aina nozīmē to, ka nav stabīlas identitātes vai noteiktības, viss plūst, saauţas, viss pastāv 

kustībā un pārejās, veidojot nenoturīga kopsakara tīklu.  
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6. Attiecības ar auditoriju: uzticēšanās un uzticamība. 

Galīgais spriedums par mediju pieder auditorijai - lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem, 

komentāru un vēstuļu rakstītājiem, kuri izteikuši ţurnālista darbības vērtējumu. 

Kausītāju/skatītāju/lasītāju balsis var būt nesaudzīgas un sāpīgi ievainojošas, taču neizvairīga 

tikšanās - tieša vai elektroniska, ļauj gūt reālistiskāku priekšstatu par sevi, nereti sagraujot 

vēlamo un iedomāto paštēlu. Vērtējumu plurālisms ir neizbēgams: ar daudzbalsību - ar daţādu 

informatīvo pieprasījumu, ar domāšanas kritiskumu, ar vēlmju pretrunīgumu un kaprīzēm utt. 

jārēķinās. Taču pretrunīgie un atšķirīgie vērtējumi kopumā summējas uzticamībā vai 

neuzticamībā.  

Uzticēšanos nodrošina medija profesionālisms, kurā iekļaujas gan atbildība par 

kvalitāti, gan cieľa pret auditoriju, atzīstot to par saprātīgu dialoga partneri. Mediji veido 

auditoriju, piedalās tās kopšanā, un tā ir lielākā prasme un atbildība. Banalizācija, 

agresivizācija, ieilgusi, pārmērīga infoizklaide, kas notrulina auditoriju, neveicina arī medija 

kvalitatīvu attīstību. Brīva un atbildīga auditorija ir veidojama, nevis izmantojama 

komercinteresēs, kas perspektīvā nav tālredzīgs mērķis ne sabiedrībai, ne medijam. 

 Mediju klātbūtne un ietekme nav skaidrojama tikai racionāli. Gan mediju process, gan 

rezultāts var izraisīt paliekošu vai pārejošu, tiešu un netiešu emocionālu rezonansi. Kā jau 

teikts, emocionāla rezonanse sašaurinās un notrulinās komercinterešu pārspīlējumā. Ne tikai 

auditorijas uzticēšanās medijiem, bet arī savstarpējā mediju uzticēšanās, kolēģu un 

organizācijas uzticamās attiecībās iekļauts vērtējošs spriedums par mediju un profesionālu 

ţurnālistisku kopumā.  Uzticēšanos sekmē pašrefleksija.  

Uzticēšanās skaidrojama ar to, ko dabas zinātnēs un medicīnā sauc par  histerēzi - 

tendenci turpināties, kad ierosinājums beidzis darboties. P.Burdjē raksta par histerēzi, kas ir 

uzticēšanās pamatā: iespaids jeb efekts paliek kādu laiku pēc tam, kad to izraisītājs ir zudis. 

Krāsns siltums pēc kurināšanas, mīlestības solījums, kuram komunikatīva vērtība, kādu laiku 

saglabājas un inerciāli turpinās.  

Uzticēšanās saistīta ar tādām vērtībām kā līdzdalība un sadarbība. Meli un patiesības 

slēpšana vai tās viltojums, kas atklāts, ja atklāts, daudz piesardzīgāk ļaus turpināt sadarbību 

turpmāk vai to pārtrauks. Neuzticēšanās vājina solidaritāti jeb vienotību mediju telpā un 

sabiedrībā, kas, pateicoties daţādām interesēm, jau tā grūti panākama. Medijs, kuram 

neuzticas, raţo informāciju tukšgaitā, jo, paliekot nepieľemtai un bez ietekmes, tā zūd, 

izraisīdama neapmierinātību ar profesionālo ţurnālistiku vispār.   

Kopsavilkumā minami vairāki neuzticēšanās iemesli: 
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1) neprofesionāls, garlaicīgs raidījums/raksts; 

  2) kļūdīšanās, pat ja seko atvainošanās un kļūdas labojums, izraisa piesardzīgas 

aizdomas un neuzticēšanos turpmāk;  

3) darbošanās kādas partijas vai grupas interesēs, kropļojot faktus un sniedzot 

vienpusīgu vērtējumu; 

4) zināšanu trūkums, kas parādās faktu un viedokļu neprofesionālā atveidojumā; 

5) vienpusīgas, neapvaldītas un vāji slēptas komercintereses, kas izpauţas skandalozas 

informācijas piedāvājumā un slēptā reklāmā; 

  6) nesamērīgi plaša slavenību dzīves informācija sabiedriskos  medijos; 

7) runas, pļāpas, baumas faktu vietā; 

8) apzināti sagrozījumi, viltojumi, samontējumi;  

9) reālās dzīves konteksta trūkums, kad izklaide vai elites dzīves fakti, vai negatīvas 

informācijas vienpusība rada pārrāvumu starp dzīvoto un mediju konstruēto realitāti un citas 

darbības.  

Neuzticēšanās sekas:  

1) zaudējumi nākotnē. Viltojumi, informācijas deformācija, kamēr neatklāta, var nest 

tūlītēju komercefektu, taču nonākšana atklātībā nozīmē neizbēgamu morālu maksu par 

ekonomisku vai politisku ieguvumu. Krāpšana sodāma krimināli, taču medijos, tāpat kā 

uzľēmējdarbībā un tirgus attiecībās, seko sociāla un morāla reakcija - klientu zudums un 

sadarbības pārtraukšana.  

2) sabiedrības lemtspējas traucējumi. Nevar uzticēties medijam un ţurnālistam, kurš 

savu maizes tēvu, sauktu par investoru, kas notiesāts par pretlikumīgiem darījumiem un 

krāpšanos, publiski aizstāv par katru cenu. No vienas puses, nebūtu godīgi izmantot bez 

pateicības cita ieguldītos līdzekļus, kas palīdz iznākt avīzei un samaksāt labas algas 

personālam, no otras, publisks prokuratūras un citu godīgu uzraudzības un kontroles iestāţu 

darbības noniecinājums grauj uzticību valstij, apliecina mahināciju piesegšanu, dezinformē, 

noklusējot būtiskas ziľas par investora apsūdzības faktiem, maldina un neļauj lemt zinoši;  

3) neuzticēšanās saistīta ar cieņas un autoritātes zudumu, bet autoritāte, kā zināms, ir 

nozīmīgs komunikatīvās vēsts uztveršanas un pieľemšanas nosacījums, kas ļauj notikt 

iesaistei un līdzdalībai informācijas sapratnē un darbībā;  

4) auditorijas samazināšanās seko tad, kad minētie maldinošie apstākļi nonāk 

atklātībā.  

Nav šaubu, ka, vienalga, vai tā saukta par ētiku, morāli vai tikumību, pilnīgākas, 

gudrākas, dziļākas un plašākas kopsakara domāšanas vajadzība pastāv: mediju darba 
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novērtējums izvērstākās kopsakarībās, ne tikai komercinterešu vai aizraujošas izklaides 

aspektā,  ir būtisks to kvalitātes un uzticamības nosacījums. Jautājums tikai - kāda ētika - 

filozofiska, pragmatiska, funkcionāli praktiska - mūsdienās attīstāma, lai līdzētu dziļāka 

kopsakarā domāšanā, kvalitatīvā lemšanā un jēgpilnā rīcībā. Iespējams, ka vairāk par daţādu 

pieeju nošķīrumu ir nepieciešama sintēze atbilstīgi gadījumu daudzveidībai.  

Latvijā mūsdienās bieţi lietota valodas formula ”ir tā, kā tas ir”. Tās bieţais 

atkārtojums liecina par trim ievirzēm. Pirmkārt, par zināmas nolemtības un nemainīguma 

atzīšanu lietās un norisēs; otrkārt, par moderni neizšķirīgu, ne-kategorisku vai liberāli brīvu 

vērtējumu, kas attur no iejaukšanās citu darīšanās - cilvēks ir tāds, kāds tas ir, mediju iespējas 

ir tādas, kādas tās ir. Treškārt, formula norāda uz pasivitāti vai vienaldzību, norobeţojoties no 

iejaukšanās un lietu kārtības mainīšanas.  

Izteikums apliecina attieksmi pret lietām: pasaule nav nemaz tik viegli ietekmējama un 

maināma, tāpēc pieľemama un dzīvojama tāda, kāda tā ir - ar neizbēgamām un 

nenovēršamām nepilnībām un pretrunām - gan individuāli cilvēciskām, gan sociālām. Taču 

vienlaikus ik dienas mediji ziľo par tiesas prāvām, korupciju, bērnu slepkavībām, seksuālu 

vardarbību un citām norisēm, kuras nebūt nepavada racionāli konstatējošais - viss ir tā, kā tas 

ir, un nekas nav maināms. Tāda konsekvence būtu nedroša un bīstama, tāpēc tiek meklēti 

cēloľi, analizētas sekas un pieprasītas atbilstošas sankcijas, lai savtīgumu, trulumu un 

zvēriskumu atklātu, apzinātu un ierobeţotu. Ētiska ţurnālistika ir nepieciešams publiskās 

sfēras demokratizācijas un intelektualizācijas nosacījums.  

 Pastāv sajūsma un apbrīns par mediju drosmi, uzupurēšanos un varonību vai sašutums 

par pērkamību, neprofesionalitāti, pašslavināšnos, kad lietu konstatējumu aizstāj ar citu 

ielogu, kam pamatā  likta jābūtība un vēlamība. Respektīvi, vietā likts cits atskaites punkts, 

kas apliecina, ka vēl nebūt nav tā, kā vajadzētu, kā varētu būt gan  mediju atveidotajā 

notikumā, gan pašu mediju rīcībā. Runa ir par pieprasījumu pēc citas lemšanas un notikušas 

rīcības kvalitātes un ētikas.  

Tāpat kā mediji var būt kādas varas – politiskās, tirgus -  upuri, plašsaziľas līdzekļi ir 

vara, kas var radīt upurus - zaudējumus cilvēka un organizācijas dzīvē, tautas, sabiedrības 

apziľā.  

Mediju ētika atgādina par nepieciešamām  atbildēm uz četriem jautājumiem: kas ir tas, 

par ko jāinformē, kā par to jārunā/jāraksta, kam tas adresēts un kāpēc tas jādara - kāds būs 

efekts jeb ietekme. Mediju ētika neprasa no medija vairāk, kā no cilvēka, kas nav un nespēj 

būt pilnīgs, bet kas var tiekties nenodarīt pāri citiem, sev un profesijai.  Ētika  uzrunā mediju 

ļaudis, aicinot kontrolēt brutalizētu bezgaumību, nekulturālu vaļību,  nekaunību, negodīgumu, 
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savtīgu izklaides tukšumu, vienpusīgi negatīvu vai cinisku skatījumu uz personu, vēsturi, 

politiska notikuma tīšu izkropļojumu varas interesēs, notikumu vai cilvēku vispār. 

Neaizmirsīsim, ka mediju ziľa paliek vēsturei, vai tā patiesa, vai nepatiesa. 
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6. nodaļa. Reklāmas dubultfunkcija (15-20. lpp) 

  

1. Reklāmas jēdziens un tās aplūkojuma aspekti. 

2. Reklāma kā komunikatīvs notikums un tā vara.  

2.1. Reklāmas komerciālā un sociālā loma jeb  kāpēc nepieciešama reklāmas ētika 

2.2. Vēlmju radīšana 

2.3. Reklāmas vara 

2.4. Pārliecināšanas psiholoģija 

3. Reklāmas profesionāļu ētikas kodekss 

4. Reklāmas ideoloģija/saturs un tā ētika  

4.1. Patiesums 

4.2. Sociālās ietekmes un atbildība  

4.3. Diskriminācijas draudi 

4.4. Komiskais reklāmā 

5. Reklāmas industrijas ētika  

5.1. Reklāmas apstiprinātāji un interešu konflikts.  

5.2. Reklāmas industrijā iesaistīto tiesības 

5.3. Konkurences ētika 

5.4. Reklāmas izplatīšanas ētika. 

 

 

„Iedomātā pasaule ir radīta, lai šis pasākums gūtu panākumus.” (Ţans Bodrijārs.)
1
 

 

  Mūsdienu sociālā telpa ir reklāmas pārpilna. Sākot ar rīta pastkastīti, kad 

laikrakstu vai ţurnālu papildina krāsainu bildīšu kaudzīte, kura, iemetot aci vai pat neuzskatot, 

tūlīt tiek virzīta papīra rūpniecībai, un beidzot ar kārtējo obligāto reklāmas devu TV vakara 

vai nakts raidījumos. Reklāmas stendi saista skatienu pilsētā, atdzīvinot un papildinot urbāno 

ainavu. Reklāma pilda mūsu somas vai grāmatplauktus kopā ar nopirkto kinobiļeti, ţurnālu, 

grāmatu vai jebkuru citu preci. Ziľojumu stendi skolās un universitātēs, ārsta apmeklējumu 

laiki ar reklāmu zīmītēm otrā pusē, kredītkartes ar reklāmas informāciju, kas visbieţāk 

neapzināti nonāk vai nenonāk apzinātās informācijas laukā, ir pierasta un it kā pašsaprotama 

ikdiena.  
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Šādi vai līdzīgi parasti sākas daudzas reklāmai veltītas grāmatas un ţurnāli, un stāsti 

patiešām ir tik ne-viltoti, ka ikviens tos var pārbaudīt, ieslēdzot datoru, radio, paľemot rokās 

ţurnālu vai izejot pilsētā uz ielas. Ne tik neapšaubāma ir reklamētā produkta vai pakalpojuma 

kvalitāte, tās atbilstība reklāmas tekstam un tēlam vai pati reklāmas industrijas ētika. Ne velti 

asa reklāmas kritika rodama 20. gadsimta intelektuāļu - Maršala MakLuana, Ţana Bodrijāra 

un citu darbos. Maršalam MakLuanam, piemēram, pieder uzskats par reklāmas 

dehumanizējošo ietekmi, par ideoloģisku veidu, kā maskēt pirkšanas un pārdošanas 

komercpraksi
2
. Ţanam Bodrijāram reklāma ir simulācijas un simulakru, kā arī hiperrealitātes 

paraugs. 

Ţans Bodrijārs reklāmu piepulcina realitātes simulācijai un hiperrealitātei - sīkumainai 

reālā dubultošanai (reduplication)
3
 tādā mērā, ka, līdzīgi fotogrāfijai, reālais izzūd. Jaunā 

televīzijas reklāmas pastarpinātā realitāte kļūst par zaudētā (lost) objekta fetišu, nevis „objekta 

atveidojumu, bet nolieguma ekstāzi un sevis paša rituālu iznīcināšanu: par hiperreālo”.
4
 

„Simulācija ir reālā ekstāze”, teikts darbā Fatālas stratēģijas
5
. Ekstātiskas attiecības jeb 

ekstāze ir ķermenim piemītoša īpašība, kas vērsta uz sevi pašu tādā mērā, ka zaudē savu jēgu, 

pārvērzdamās par tukšu fiormu. Par ekstātisku Bodrijārs atzīst gan modi, TV skatīšanos, gan 

reklāmu. Reālais izgaist, kad to aizstāj mediju radītā hiperrealitāte, kas savā realitātes 

nolieguma ekstāzē pati pārtop par zaudētā objekta fetišu, simulējot reālo
6
. 

Uz reklāmu var palūkoties daţādi - ar ironiju, ieinteresēti, vienaldzīgi vai nopietnas 

pētniecības nolūkā. Visvairāk, protams, tā aplūkojama kopā ar mārketingu un patērniecību. 

Var brīnīties, kā tas, kam neviens it kā īsti netic un neuzticas, var tik efektīvi vadīt izvēli, 

balsojumu vai pirkumu. Var izzināt iedarbības mehānismu. Ikdienišķu izjūtu līmenī reklāmas 

klātbūtni var uztvert kā kaitinošu traucēkli, kad medijus vai filmu siţetu pārtrauc ilgstoša 

reklāmu virkne. Var baudīt tās asprātību, krāsas, naratīvu pasakaino naivumu, kas adresēts 

tiem, kas tic un notic. Var palūkoties arī izziľas jeb zināšanu ieguves aspektā, problematizējot 

un pieaicinot reklāmas praktiķi Ēriku Stendzenieku: „Šķietamības lauciľa arāji jau esam mēs 

visi - gan reklāmisti, gan ţurnālisti, gan izklaides industrijas pārstāvji. Ja dzīvai būtnei ir 

iztēle, šīs būtnes pasaule ir subjektīva. [..] Objektīvā realitāte droši vien ir vabolēm.”
7
  

Visbeidzot, reklāmu var vērtēt ne tikai no komercpanākumu, bet arī no ētikas viedokļa 

- cik sociāli pieľemams ir tās saturs, industrija un iedarbības tehnoloģija. Protams, parasti 

vairāk vērtē tirgus panākumus un iegūto peļľu, taču reklāma ir izteikti komunikatīvs 

notikums, kura panākumi atkarīgi no kvalitātes, uzticamības un to nosacījuma - ētikas.  

Reklāmas definējumos uzsvērts, ka tā ir apmaksāts informatīvs veidojums nolūkā 

pārliecināt to vai citu auditoriju par kādas idejas, pakalpojuma vai preces vērtību, lai sekotu, 
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vairāk pirktu un plašāk izmantotu tās produktu. Reklāma pieder pārliecināšanas un 

ietekmēšanas komunikācijai: sociālās, komerciālās un tirgus reklāmas mērķis ir vairot 

patērētāju vai idejas sekotāju daudzumu.  

Daţkārt uzsver reklāmu bezpersonisko raksturu, kaut gan pētnieki un konkurenti zina 

aģentūras, kurās tās tapušas, kā arī atsevišķus autorus, kas tos veidojuši. Vienalga, būdama 

komerciāla vai nekomerciāla, reklāma veidota, lai saistītu uzmanību, uzrunātu,  ietekmētu un 

mainītu attieksmi pret  kādu ideju, produktu, organizācijas misiju, darbību vai pakalpojumu 

un personu. Ietekmējošo resursu daudzveidību var iedalīt grupās gan pēc reklamējamā 

produkta - idejas, pakalpojuma, priekšmeta, gan pēc mērķauditorijas (bērni un pusaudţi, 

ģimenes, sievietes, vīrieši, profesijas utt.), gan pēc pārraides jeb medija veida (drukātā, 

televīzijas, interneta utt. reklāma). Reklamēt var visu - gan ideju, gan politiskos uzskatus, 

partijas, sevi pašu, preces un pakalpojumus.  

Reklāmu mēdz saukt arī par kultūrpreci, taču precīzāk, jāatzīst, popkultūras preci, ja 

vispār cita kultūra, mūsdienu komunikatīvajām tehnoloģijām pastāvot, iespējama. 

L.Čouliaraki un N.Fērklū kultūras preces nozīmi pamato ar to veidojošām zīmēm, kurām ir 

semiotisks raksturs
8
. Kā kultūrprece tā paredzēta mūsdienu aizľemtajam cilvēkam, kuram nav 

laika refleksijai un ilgām pārdomām.  

Citkārt diskutē par tās saikni ar mākslu, jo reklāmas tēlu pavada verbālas, vizuālas vai 

audiozīmes un to nozīmes. Kā popkultūras produkts reklāma saistīta ar izklaidi, tāpēc nav 

viegli piemērot morālas prasības, piemēram, humorpilnam vēstījumam. Taču cauri visām 

nosauktajām funkcijām un lietojumiem reklāma atzīstama par regulējamu parādību. Vēlreiz 

jāatsaucas uz reklāmas profesionāli Ēriku Stendzenieku: „Sadzirdēt, kas cilvēkiem svarīgs, un 

runāt tā, lai viľiem ir interesanti. Vēl droši vien - piepildīt pašam uz sevi liktās cerības. Vēl – 

augt visos aspektos, izľemot vidukļa apkārtmēru.”
9
. Morāle ir viens no pilnveides un 

atzīšanas komponentiem blakus finansiāliem resursiem un profesionālismam. 

 Kaut gan reklāmas ētika attur no pārspīlējumiem rūpēs par tēla ticamību, publikas 

neinformētība par reklāmas tēla konstrukciju padara reklāmas iedarbi ietekmīgāku un 

efektīvāku. Atzīstot reklāmas iedarbīgumu, profesionālie ētikas principi liek jautāt - vai un kā 

reklāmu darīt ne tikai pasūtītājam un reklāmas veidotājam izdevīgu, bet arī auditorijai un 

kultūrai noderīgu?  

Būdama mārketinga posms, reklāma orientē izvēlei, to stimulējot un pārliecinot, taču 

vienlaikus tā pati ir prece. Meklējot atbildi par tās lietderību, jāľem vērā, ka reklāmas kā 

preces kopsakarā svarīga, pirms tai sekot, ir tās pieľemšana, uzticēšanās, atzīšana. Tā pati ir 

raţota un pārdota informācija, tēls, tātad prece, kas var būt kvalitatīva, ticama, uzticama, 
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rosinoša, interesanta, var viest vai neviest uzticēšanos. Reklāmas industrijā raţota, tā pati 

vēlas iegūt atzīšanu gan profesionālā apkaimē, gan radīt iespaidu uz auditoriju, kas ir tās 

efekta nosacījums un mērķis. Ietekme mērāma gan ar reklāmas efektu - tās rezultātā iegūto 

peļľu vai cita veida atbalstu, kas atkarīgs no identificēšanās. Reklāma dzīvo savu preces dzīvi, 

ko pērk un lieto, ticot, ironizējot, bet neatstājot nepamanītu un nevērtētu, vienalga, kāda 

attieksme pret to veidojas, jo tā iekļaujas ikdienā un identifikācijā, pat ironiski uztverta vai 

niknumu izraisoša. Reklāmas vizuālais tēls un teksts jeb valoda saaug ar preci, pakalpojumu, 

ideju, veidojot patērētāja un citas identitātes.  

Vienlaikus saskaľā ar tik plašu definējumu rodas jautājums, kā tajā iederas tiesiska un 

morāla uzraudzība un kontrole - regulatīvas darbības,  ko veic ar juridisku normu un morāles 

starpniecību. Uzraudzība un kontrole pavada reklāmu, turklāt prasot dubulatbildību - 

mārketinga un sociālā aspektā. No vienas puses, tā attiecas uz tirgus efektu - kā no tirgus 

efekta viedokļa optimizēt kampaľas komunikāciju, kurā ieguldīti lieli finansiāli resursi, no 

otras puses, kā tā kopā ar reklamēto produktu ietekmē sociālo apkaimi un kultūru. Jauna 

produkta reklāma var mainīt patērētāja uzvedību, paātrinot pieradināšanu. Reklāma ir 

atbildīga par to, pie kā tā pieradina, kā to franču rakstnieks Sent-Ekziperī kādreiz teicis mazā 

prinča sakarā.  Tā var veicināt sabiedrības attīstību, piemēram, radinot attiecīgo reģionu pie 

iepriekš nelietota produkta. Kādu iespaidu minētā produkta lietojums atstās uz tradicionālo 

ēdienu pieredzi, kultūru, virtuvi, veselību? Kādu sociālo vērtību pievienos reklamētais 

produkts? Dubultabildībā svarīgi raţotāju, reklāmas teksta un izplatīšanas ētikas principi un 

vērtības.  

 

2. Reklāma kā komunikatīvs notikums un tā vara. 

2.1. Reklāmas komerciālā un sociālā loma jeb  kāpēc nepieciešama reklāmas 

ētika 

Neaizmirsīsim, ka reklāma ir kāda produkta, idejas vai pakalpojuma atveidojums 

valodā - verbāli, vizuāli - ar zīmēs iekodētajām nozīmēm. Līdz ar atveidojumu jeb 

reprezentāciju notiek nozīmes konstrukcija, kura blakus tiešajam komercmērķim iekļaujas 

sociālajos, kultūras semantiskajos laukos, kur tā saistās ar citām - estētikas, ētikas, politikas 

un ekonomiskām nozīmēm. Konotācijas, asociācijas attīsta sākotnējo nozīmi tālāk, 

sakļaujoties ar jau esošajiem estētiskajiem, ētiskajiem priekšstatiem, nostiprinot pastāvošos 

nozīmju un vērtību tīklus vai veidojot jaunus. Reklāmas diskurss tādējādi uzlūkojams par 

vienu no sociālā un kultūras tīklojuma posmiem, lai, vēl un vēlreiz atkārtojot, pastiprinātu 

vienas, vājinātu citas nozīmes, protams, neaizmirstot tiešo pārliecināšanas mērķi 
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komercreklāmās: pircēju vai lietotāju pieaugums nav pretrunā ar sociālo nozīmju veidošanu. 

Reklāmas piedāvājumu uztver ar priekšstatiem un tēliem, kas savieno zīmolu ar produktu un 

tā potenciālo sekotāju, tāpēc vienlaikus ar reklamēto preci, ideju, pakalpojumu var netieši un 

pastarpināti nostiprināt vai vājināt ģimenes un bērna morālo vērtību, romantiskas mīlestības 

jūtas, ķermeniska skaistuma standartus un citas vērtības. Reklāma kopā ar produktu var 

aicināt uz vientulību, rūpēm par sevi un savu ķermeni, var pārliecināt par baudas skaistumu un 

atbildību pret dabu un citiem cilvēkiem. Tās uztvērums patiešām apliecina Ţana Bodrijāra 

nebeidzamo interpretāciju karuseli.  

 

2.2. Vēlmju radīšana 

Vēlmes un identitāte. Starp daudzām sociālām vēlmēm īpaši izceļama vēlme tikt 

atzītam, kas nodrošina pieprasījumu, uzticēšanos un atzīšanu. Kā savulaik norādījis vācu 

filozofs Hēgelis, cilvēku var izskaidrot kā būtni, kura vēlas atzīšanu. Reklāma pārtop par 

notikumu un ziľu, ar kuru dzīvo cilvēki, par to izrādot emocionālu sašutumu vai atvieglotu 

prieku un labsajūtu, baudot krāsu un labvēlības skaistumu. Reklāmas nolūks ir radīt 

komerciālu vai citāda rakstura vēlmi, kas, kā jau vēlme, virza darbībai. Reklāma iedibina, 

izraisa vēlmi. Ne vienmēr tas izdodas, tāpēc ka viss atkarīgs no komunikācijas efekta - 

apzināta vai neapzināta un nekontrolēta, kas tomēr pievērš citai darbībai, nevis turpina 

vienaldzību pret preci un priekšmetu. Daţi to sauc par murgu, aicina atmosties, taču tas ir tik 

dziļš un plašs iedibinājums, ka tas iziet ārpus preču raţošanas un maiľas, ietiecas sociālajā un 

politikas sfērā.  

Parādībai ir substanciāls raksturs, un bez tā ekonomiku, politiku un sociālo dzīvi vairs 

iedomāties nevar. Tas, kas ar reklāmas vērojumu, analīzi un industriju atľemts intelektam, 

parasti netiek analizēts. Preču un pakalpojumu fetišisms pastāv - pielūgsme, kuras pamats ir 

izdomāts krāšľums un tā nebeidzama atkārtošana. Sociologs Zigmunts Baumans droši vien 

būtu skeptisks attieksmē pret reklāmas ierosinātajām vēlmēm un drīzāk sauktu tās par 

spontānām iegribām: „Šodien spontānas, mirklīgas iegribas no tirgus izstūmušas ne vien 

vajadzības, bet pat vēlmes.”
10

 Taču viľa iebildumi netiktu uzklausīti un vēlmju raţošana (Ţils 

Delēzs, Fēlikss Gvatari) turpinātos. Reklāma var ietekmēt morālo un sociālo nozīmju 

horizontu un ainavu.  

Jauna produkta ieradināšana. Uz jebkuru reklāmu attiecināms sociālais iespaids, 

kas iziet ārpus mārketinga, kur īpaša atbildība vairs nav pret ieguldīto līdzekļu efektīvu 

izlietojumu, bet pret reklāmas satura un tēla ietekmi uz vērtībām un cilvēktiesībām.  
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Sevišķi uzsverama atbildība par jauna produkta ieradināšanu. Reklāmai ir lielāka loma 

jauna produkta ievadīšanā patēriľa tirgū nekā cilvēku pārliecināšanai par zināma produkta 

lietojumu, kad ir uzkrāta pieredze un saľemtas citu atsauksmes.  

Reklāma var vēstīt ko jaunu attiecībā uz produktu un tā cenu, kura, protams, 

pazemināta, bet var ziľot par pilnīgi jaunu vai divdomīgu (zāļu reklāma, alkohols, cigaretes 

utt.) produktu vai tā īpašību. Reklāma sociāli semiotizē jauno produktu, tāpēc ētika uzsver 

atbildību, domājot un rūpējoties par ietekmi uz dzīves stilu un patērētāju. Kā norāda Sony 

Walker tehnikas kampaľas pētnieki, jauno produktu pavada daudzas sociālās pārmaiľas, 

piemēram, tā austiľu vai mobilo telefonu privātums, kas notiek publiskā - urbānā vidē u.c. 

Reklāma ieradina pie jauna produkta, iekļaujot to dzīves stilā. 

 Jauna raţojuma reklāma arvien vērsta uz nākotni, tāpēc ir atbildīga gan par 

mārketinga efektu, gan sociālo un kultūras ietekmi. Atbildība pieaug sakarā ar sekām ārpus 

īslaicīga tirgus efekta, ietiecoties nākotnē un kultūrā. Ne vienmēr paredzamas visas sekas, jo 

var rasties blaknes pašā ieviešanas un pieradināšanas procesā, taču būtiskais ir paredzams, 

apzināms, plānojams, elastīgi reaģējot uz lietojuma pieredzi, kas gan ne vienmēr viegli 

izzināma un vadāma.   

Kultūras cirkulācijas teorija. Jāatkārto, ka reklāma pārsvarā ir komerciāla 

komunikācija, kas vienlaikus veidota tā, ka sakļaujas ar citām sociālām nozīmēm. Sakarā ar 

reklāmas satura dubultnozīmību tā pakļauta morāles un tiesību regulācijai un pašregulācijai. 

Tās uzraudzība un kontrole visvairāk attiecas uz neaizsargātāko auditorijas daļu - bērniem un 

pusaudţiem, kuri gatavi pakļauties ietekmei vairāk par nobriedušu, racionāli domājošu 

cilvēku ar tai piemītošu  kritiskas domāšanas spēju, dzīves un reklāmas uztveres pieredzi.  

Lai gūtu priekšstatu par reklāmas un ētikas saskares iespējām, izmantojama Pola du 

Geja (Paul du Gay) un Stjuarta Holla (Stuart Hall) kultūras cirkulācijas jeb riľķojuma 

teorija
11

, saskaľā ar kuru notiek divējāds process, kā kultūras produkti nonāk līdz indivīdam: 

produkta atveidojums (reprezentācija) un raţošana, no vienas puses, un patēriľš kopā ar 

identificēšanos, no otras puses (skat. zīmējumu Nr.!). Abi minētie kultūras cirkulācijas posmi 

saistīti ar regulāciju, kuru veic gan tiesību institūts, gan ētika, lai uzraudzītu vienpusīgi 

komerciālās ievirzes ietekmi uz intelektu un emocijām. Regulācija tādējādi attiecināma, 

pirmkārt, uz produkta, idejas vai personas atveidojumu reklāmas tēlā, gan, otrkārt, uz tā 

sociālo saturu. Abos gadījumos atlasītas vienas un izslēgtas citas īpašības un vērtības nolūkā 

pārliecināt un ietekmēt auditoriju.  

Regulācijai pakļauts gan produkta atveidojums reklāmas tēlā, gan pats raţošanas 

process, gan ietekmēšanas tehnika. Tā kā reklāma adresēta patērētājiem, tajā iekļautās 



 

 292 

nozīmes var ietekmēt patērētāja identitātes veidošanu, kad cilvēki asociē sevi ar reklāmas 

radīto tēlu. Stjuarts Holls un citi Sony Walkman kampaľas pētnieki piedāvā regulatīvo posmu, 

kurā pastāv noteikumi un normas, kas nosaka atveidojuma raţošanu un patērēšanu, lai 

izvairītos no nepieļaujama pārspīlējuma, nekaitētu citiem reklāmas raţotājiem un lai 

patērēšanas rezultātā iegūtās identitātes būtu sociāli jēgpilnas
12

. Līdzīgi mediju ētikai 

nošķirams reklāmas raţošanas/veidošanas process un rezultāts, kuram turklāt ir dubultfunkcija 

- komerciāla un sociāla. Morālais vērtējums vienlīdz attiecināms uz abiem - gan uz 

profesionāli atveidotu produkta tēlu un valodu, kas veido patērētāja identitāti, gan uz sociālo 

un morālo identitāti.  

Reklāmas tēls cirkulācijas procesā uzrauga un kontrolē patērētāja un sociālo identitāšu 

veidošanu, kā arī pašu raţošanas procesu un tehniku, ar kuru starpniecību identitātes veidotas.  

 

2.3. Reklāmas vara. 

Reklāmas ētika nepieciešama tās varas dēļ. Ar varu tiek saprasta reāla spēja ierosināt 

vai pastiprināt noteiktu ideju, lietu, pakalpojumu, personu, norišu vērtību, lai saľemtu 

auditorijas un patērētāju atbalstu. Reklāma nav nedz neitrāla preces raţošana, nedz 

mākslinieciska nodarbe, bet ar spēcīgu ietekmi apveltīts komerciāls notikums, kas ar tēla 

starpniecību rosina aprēķināmu attieksmi pret kādu lietu vai notikumu. Tās varā ir ierosināt un 

nostiprināt vēlmes, padarot pamanāmu to, kas pazūd starp tūkstošiem vārdu, preču un norišu, 

lai izraisītu interesi, iekāri, patērēšanas vēlmi un nostiprinātu to ieradumos. Reklāmas 

kampaľa ieprogrammē adresātu, auditoriju un precīzi mērķē, lai trāpītu vismaz devītniekā. Tā 

sadarbībā ar iekaroto auditoriju dala varu un uz-varu kopā ar finansētāju jeb pasūtinātāju.  

Pateicoties mūsdienu komunikatīvajām tehnoloģijām, reklāmas varu īpaši palielina 

vizuālā komunikācija, ko, kā jau norādīts, atzīst par ietekmīgāku nekā verbālo. Parasti 

reklāma piešķir lielāku spēku un autoritāti tam, kam tās mazāk vai kas līdzīga citiem. Vara 

izpauţas ne tikai reklāmas teksta un tēla iedarbības, bet arī atkārtojuma intensitātes un 

blīvuma dēļ. Tā kā tēla līdzība ar oriģinālu daţādu apstākļu dēļ grūti salīdzināma, tikai 

kritiska domāšana un veselais saprāts ļauj atturēties no jebkuras ietekmes, bet pēdējais 

sekotāju un patērētāju masā sadalīts nevienmērīgi. Reklāma ir viens no tirgus komunikācijas 

efektīvākajiem līdzekļiem kopā ar zīmolu un kampaľu.  

Zīmola lojalitāte.  Pēdējā laikā, paplašinoties zīmola raţošanai un pētniecībai, 

pieľemts lietot zīmola lojalitātes jēdzienu, kas šķiet neparasti un savādi, jo ar lojalitāti parasti 

saprot identifikāciju ar citu cilvēku, ģimeni, kopienu, organizāciju, ko raksturo uzticība, 

pieķeršanās, saistības un citas emocionālas un racionālas izjūtas. Zīmols ir tikai kādas firmas 
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un tās raţotā patēriľa produkta veidols, kur ar zīmes starpniecību aizstāta raţotājfirma un tās 

produkcija. Asociatīvais nozīmes pārnesums uz komercattiecību lauku palīdz iekļaut un 

izteikt kādas noteiktas attiecības, kuras pavada  uzticēšanās firmai un tās raţotā produkta 

kvalitātei. Zīmols radina noturīgam sakaram ar firmu un produktu, apmierinot lojālā patērētāja 

vēlmes. Protams, lojalitāti var manipulatīvi vadīt, ja ētiska domāšana nepavada zīmola 

veidošanu vai adresāts ir bērni, pusaudţi un citas iedarbībai viegli pakļaujamas būtnes. Tāpat 

kā reklāma, arī zīmola lojalitāte uztverama saprātīgi un kritiski.  

Reklāmu raksturo gan tas, cik tā pārliecinoša, cik tā interesanta un cik tā patīkama, gan 

tas, cik lielu peļľu tā ienes. Reklāmas vērtējumā ľemti vērā ne tikai racionāli apsvērumi, bet 

arī emocijas: pieľemts, ka jūtas ietekmē attieksmi pret reklāmu, kā arī pret zīmolu.
13

 Kopā ar 

citām informācijas apstrādes aktivitātēm emocijas veido attieksmi pret reklāmu un zīmolu 

kopumā. M.Holbrūks (M.Holbrook) un E.Hiršmane (E.Hirschman) min tādas jūtas kā 

mīlestību, naidu, dusmas, bailes, prieku, skumjas utt.
14

  

 

2.4. Pārliecināšanas psiholoģija. 

Reklāmā pārliecināšana notiek ar zīmēm, kuras, sekojot Čārlzam Pīrsam, kā jau 

norādīts, var būt ikoniskas, indeksālas un simboliskas. Turklāt indeksālais un īpaši 

simboliskais var ietekmēt vairāk, jo rosina interesi un aicina minēt tieši neatklātās nozīmes. 

Rimi reklāmas ar preču pirmajām zilbēm gribot negribot vilina palūkoties atšifrējumos, kuros 

norādīts atminējums - preces nosaukums un cenu samazinājums. Mīklu minēšana ir jebkuras 

kultūras aizraujoša nodarbe, un reklāma to izmanto, gan bez īpaša dziļuma un sareţģītības, jo 

uztveres piepūles minimums reklāmai var nodarīt mazāku kaitējumu nekā sareţģīts 

intelektuālisms. Neskaitāmo reklāmas psiholoģijas un ietekmes grāmatu un autoru tīklā 

izvēlēsimies populāro Pjetro Čaldini (nav par viľu norāţu!), kurš norāda uz šādiem reklāmas 

varas līdzekļiem:   

1) labvēlība un skaistums, kas pievelk pats no sevis bez emocionālas vai intelektuālas 

piepūles; 

 2) autoritāte - reklāmā iesaistītā slavenība, profesionālis vai produkta lietotājs, kurš 

liecina par produkta kvalitāti; 

3) sabiedrības pieprasījums, kas izpauţas vārdsavienojumā visa pasaule vai zemeslode 

attiecībā uz zobu pastu vai kādu medikamentu;  

4) deficīta pozicionējums – pēdējais kurpju pāris, glāţu komplekts utt.
15
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Sakarā ar reklāmas nemanāmo ietekmi un varu, ētika uzrauga un kontrolē četrus 

darbības virzienus: 1) reklāmas tekstu un tā un ideoloģiju; 2) raţošanas procesu; 3) attiecības 

ar partneriem un konkurentiem; 4) izplatīšanu.  

 

 

3. Reklāmas profesionāļu ētikas kodekss 

Reklāma ir komunikatīvs veidojums, kuras publiskā ietekme sniedzas viľpus tiešā 

preču noieta, pakalpojumu pircēja vai idejas pārľēmēja mērķiem. Tā atstāj ietekmi uz 

mērķauditorijas dzīves stilu, vērtībām un vēlmēm. Tā kā reklāma ir pieejama visiem 

vecumiem, ģimenei, cilvēkiem ar daţādām pieredzēm, tad reklāmas teksta saturam, kas tiek 

vairākkārtīgi pavairots, piemēroti profesionālās ētikas principi.   

Uz reklāmas tekstu attiecas atbildības, cilvēktiesību un cieľas princips, paredzot vai 

saskatot ļaunumu, ko teksts var nodarīt cilvēku prātiem un jūtām, radot bezjēdzīgas vai 

bīstamas sociālās ietekmes:  

1) kultivējot patērnieciskās vēlmes un veidojot patērētāja identitāti; 

2) palielinot sociāli bīstamu vēlmju pievilcību; 

3) radinot pie jauniem produktiem un dzīves stiliem; 

4) sociāli diskriminējot. 

Savi godīgas spēles nosacījumi pastāv, un tie ietverti Reklāmas profesionāļu ētikas 

kodeksā. 

Reklāmas profesionāļu ētikas kodekss ir viens no regulatīviem instrumentiem, kura 

plašais saturs summējams četrās morālās dispozīcijās: 

1) patiesuma dispozīcija;  

2) diskriminācijas nepieļaušana attiecībā uz reliģisko ticību, vecumu, dzimumu, 

etnisko piederību; reklāmas tekstā saglabājama neitralitāte un cieľa pret citādo;  

3) sociālo un morālo vērtību aizstāvība, atturoties no banalitātēm, vardarbības un 

citām asociālām un nepiedienīgām darbībām; 

4) atbildīga patērētāja identitātes veidošana.   

Minētās četras dispozīcijas ir būtiskas tāpēc, ka reklāma savas vienkāršības un 

daudzkārtējā atkārtojuma dēļ veido pieradumu, kas noved pie darbības, kas var būt kaitīga, 

piemēram, neattaisnota un nepamatota medikamentu, alkohola lietošana vai smēķēšana.   

 Latvijā pieľemtais Reklāmas profesionāļu ētikas kodekss iekļauj reklāmas raţotāju 

uzľemtās saistības  un pašierobeţojumus attiecībās ar patērētāju. Tas kalpo par izvēles 

orientieri reklāmas raţotājiem un par mēru reklāmas vērtētājiem - medijiem un patērētājiem, 



 

 295 

norādot uz pieľemamo un nepieļaujamo un nošķirot tos citu no cita. Kad kodeksā iekļautās 

saistības netiek pildītas, seko Ētikas komisijas sankcijas, kas paredz pat reklāmas aizliegumu. 

Katrai valstij ir savi kodeksi, tomēr pamatprincipos, kas vairāk vai mazāk kodeksos atkārtojas, 

ir samanāma līdzība, kas apkopota Edvarda H. Spensa (E.H. Spence) un Breta van Hēkerena 

(Brett van Heekeren) grāmatā par reklāmas ētiku:  

1) atbildības sajūta pret patērētājiem, kopienu un sabiedrību kopumā; 

2) pieklājība, godīgums, patiesība; 

3) melu un maldīgu priekšstatu (misrepresentation) novēršana; 

4) godīgas sacensības izjūta (a sense of fair competition); 

5) reklāmas industrijas reputācijas aizsardzība un stiprināšana
16

. 

 

4. Reklāmas ideoloģija/saturs un tā ētika 

4.1. Patiesums 

Reklāmas tekstam pašaprotami pievērš lielāku uzmanību nekā tās raţošanas procesam 

un izplatīšanas ētikai. Tā iekodēšana, rekodēšana, atkodēšana iesaista domāšanu, kura rosina 

reklāmas nolūkiem atbilstošai un vēlamai darbībai.  

Reklāmas teksta un reklamētā produkta attiecības. Uz reklāmu kā komunikatīvu 

notikumu attiecināma patiesuma dispozīcija: reklāmas realitātes izjūta. Mēra izjūta zūd, 

slavējot produktu un ar tā citādo, brīvi konstruēto tēlu aizstājot oriģinālu. Īslaicīgs 

komercpanākums neatsver ar pārspīlējumiem vai meliem nodarīto kaitējumu. Ne vienreiz vien 

reklāmas vērtējumā izmantota pasaku līdzība. Kā zināms, pasaku varoľi var visu. Līdzīgas 

pasakainas spējas ir  reklāmu varoľiem, kuru lomās vairs nav karaļvalstu glābēji no 

briesmoľiem, bet  ikdienā lietojamā sadzīves tehnika un vielas. Pārspīlēts ķīmisko produktu 

efekts ignorē ietekmi uz dabas vidi, tādējādi veidojot bezatbildīga patērētāja identitāti.  

Vai reklāmā uzturama patiesības prasība? Kāds ir tās pieprasījums reklāmas 

industrijā? Atbilde  sniegta jau minētajā Ţana Bodrijāra simulakru, simulācijas un 

hiperrealitātes skaidrojumā. Franču publicists un intelektuālis reklāmā saskata ilustrāciju 

patiesības metamorfozēm postmodernā laikmetā, kad izzust grasās distance starp reālo un 

iztēloto, kad robeţām starp īstenību un tās atveidojumu zīmēs piemīt nenoteiktība un 

sajaukums. Viľaprāt, „realitāte ir izzudusi no mūsu dzīves. Reālā, pagātnes, ikdienas 

halucinācijas, atveidotas daţkārt pat visai svešādi satraucošās detaļās, atveidotas kā 

dzīvnieciskas vai augu rezerves, kas sniegtas skatam ar caurskatāmu precizitāti, tomēr bez 

matērijas, jau iepriekš derealizētas, hiperrealizētas”.
17
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Reklāmas mērķis patiešām, kā jau norādīts iepriekš,  nav atveidojuma precizitāte, bet 

plašas auditorijas atbalsta ieguve. No funkcionālā viedokļa raugoties, daudzpusīgs un patiess 

īstenības atveidojums (reprezentācija) nav panākumu nodrošinātājs. Kā ietekmējošās 

komunikācijas veidam reklāmas ţanram zināšanu sniegšana nav primārais uzdevums: samērā 

patvaļīgs tēlu un zīmju kopums atlasīts nolūkā pārliecināt un izraisīt vēlmi pirkt, balsot, sekot. 

Substanciālā realitāte un tās atveidojums ir nebūtiskāks salīdzinājumā ar virtuālo 

profesionālās iztēles un konstrukcijas efektu. Par substanciālu atzīts reklāmas pienesums 

peļľas skaitļos vai vēlētāju daudzuma pieaugums politiskajā komunikācijā un vēlēšanu 

kampaľā. Ekspresivitāte drīkst aizsegt reklamēto produktu un izmantot tā grūti izmērāmo 

ietekmi, piemēram, kosmētisko līdzekļu iespaidu, kuru nav iespējams vienmēr uzskatāmi 

pārbaudīt praksē. Ietekmes efektam izmantoti nepārbaudāmi solījumi, kuri tomēr daţkārt 

atgādina par sevi realitātē un seku bīstamībā, aicinot uz atbildīgumu ja ne patiesības, tad 

vismaz auditorijas priekšā. 

 Par atklātāko citas, iztēlē radītas realitātes pieļāvumu nepārprotami liecina bieţi 

izmantotā pasakas tehnoloģija, piedēvējot reklamējamam produktam - veļas pulverim, traipu 

tīrītājam utt. pasaku varoľa spējas uzveikt pretspēku - netīrību, vīrusus un citu reālu un 

iedomātu ļaunumu. Pasakainas un sociāli kārotas  īpašības un spējas - spēks, varība, drosme, 

skaistums, labestība, maigums piedēvēts  jebkurai lietai vai pakalpojumam, kad tas no cilvēka 

pārnests uz lietu/preci reklāmas stāstā. Pat godīgākais reklāmas veidotājs nevar būt brīvs no 

vienpusības - uzsvērt pozitīvo un novērst uzmanību no bīstamā, kas ietverts reklamējamā 

priekšmetā vai notikumā, tēlā, idejā. Apbrīnojamās īpašības piedēvētas, protams, pārspīlējuma 

un ietekmēšanas nolūkā, un tām mazs sakars ar produkta patieso kvalitāti vai pilnīgi pretējs 

tai.  

Kopumā jāpiekrīt Deividam Gordonam (David Gordon), ka reklāmai nav piemērojams 

patiesības kritērijs.
18

 Tā vairāk līdzinās viedoklim par produkta, pakalpojuma vai idejas 

vērtīgām īpašībām, kuru faktiskums grūti pierādāms. Atšķirībā no mediju ziľām reklāmas 

uzdevums nav atveidot daudzpusīgo īstenību, tāpēc tai nav piemērojamas atbilstības jeb 

reprezentācijas teorijas. Reklāma rada tēlu. Pat, ja partijai priekšvēlēšanu kampaľas reklāmā 

nav vērā ľemamu veikumu, ko vēstīt elektorātam, profesionāla reklāma atradīs vielu 

pievilcīgam tēlam un zināms vēlēšanu atbalststiks iegūts. Kampaľas iespaidu nemēra ar tās 

atbilstību patiesībai, bet ar tās efektu, šajā gadījumā - ar iegūtajām vēlētāju balsīm.  
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4.2. Sociālās ietekmes un atbildība 

Vai reklāma atbild par sekām, kad realitātē un produkta lietojumā atklājas atšķirība no 

pasakas? Vai tā uzlūkojama tikai par neitrālu starpnieku, jo izvēle galu galā ir pircēja vai 

vēlētāja ziľā? Ētika atgādina par mēra izjūtu, ko pamato ne vairs tikai komunikācija ar 

pircēju, bet produkta lietojuma pieredze viľpus pasakainā reklāmas stāsta. Tā kā reklāmas 

raţotājam jādomā par savu eksistenci turpmāk, ilgtspējīgai attīstībai ir svarīgs nepievilts 

klients, pircējs un sekotājs. Reklāmas veidotājs ir līdzatbildīgs par nekvalitatīva produkta 

izvēles mudinājuma sekām. Tā vismaz vajadzētu būt. Kaut gan no reklāmas raţotāja neprasa 

patiesību un precīzu produkta attēlojumu, bet spilgtu idejas, pakalpojuma vai lietas tēlojumu, 

kur svarīgāka par precizitāti un realitāti ir iztēle un fantāzija, tomēr īstuma vērtība saglabājas 

gan klienta uzticības, gan patērētāja drošības nolūkā. Patiesums vajadzīgs, nepārspīlējot 

preces vai pakalpojuma īsteno vērtību. Pārspīlējumi un mēra sajūtas zudums nav tikumiski pat 

reklāmā.  

Par maldinošu atzīstama reklāma, kuras sekas ir solīto rezultātu neatbilstība reklāmas 

produkta kvalitātei vai cenai. Par krāpniecisku uzlūkojams gadījums ar lidsabiedrības 

reklāmu, kad piedāvātajiem lidojuma maksas atlaiţu kuponiem nesekoja solītā izpilde. Par 

maldinošu uzlūkojama bankas reklāma ar 20% peļľas solījumiem  „Necepies, bet vāries”, ja 

neseko solīto procentu pieaugums.  

Sankcijas ir vai nu naudas sods vai aizrādījums, par kuru lemj saskaľā ar Reklāmas 

likumu un Reklāmas profesionāļu ētikas kodeksu. No vienas puses, reklāmas efekts 

sasniedzams, jo cilvēku aizdomas izzūd iluzorā labuma gaidu un iztēles ietekmē. No otras 

puses, reklāmas veidotāju bezatbildība, kas noved pie krāpniecības, izmantojot nepamatotu 

uzticēšanos, nepieļaus drošus panākumus turpmāk. Morāles komponentu reklāmas industrijā 

nodrošina godīgs profesionālisms un talantīgums reklāmas tēla un teksta veidošanā. Ja tie 

šķirti, rezultāts ir firmas, kas reklāmu veido, kā arī tās līdzietekmē nonākušo reāli substanciāli 

zudumi. Vienlaikus rodas pamatota neuzticēšanās reklāmai vispār kopā ar tās efekta 

samazināšanos. Kādai jābūt reklāmai? Atbilde būtu vienkārša: spilgtai, iedarbīgai, bet 

atbildīgai un uzticamai. Morāles komponentam klātesot, reklāma var atdzīvināt un darīt 

interesantu pilsētvidi, var uzjautrināt un izklaidēt, sagādāt estētisku baudu, kad reklāma 

tuvinās populārās kultūras funkcijai. 

 Politiskā reklāma ir katras valsts likumdošanas un partijas izvēles rezultāts. Ir atļauta 

un mazināta vai aizliegta politiskā reklāma, kā, piemēram, atsevišķās Skandināvijas valstīs. 

Reklāma nav ieteicama tādēļ, ka nauda spēlē lielāku lomu par darbiem, kuru maz, bet kurus 

var neierobeţoti slavināt reklāmā. Savu panākumu izcelšana un solījumi vēlētājiem ir divi 
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primitīvi, bet panākumus nodrošinoši virzieni.  Politiskā reklāma atgādina anarhistu 

pašvērtējumu- svarīga darbošanās, kaut arī muļķīga un kaitīga ir pati rīcība. Izmantojot 

cilvēku nepiepildītās vēlmes, politiķi un to tehnologi runā ar tautu priekšvēlēšanu laikā „vienā 

valodā”, vairojot balsu skaitu, kas balstās uz ticību, nevis uz faktiem un analīzi. Tāpēc 

demokrātijai politiskā reklāma var būt bīstama, jo, nepildot vai reti pildot solījumus, var 

mazināties uzticība valstij un tās vadībai vispār. Turklāt reklāma nepamatoti sakāpina vēlētāju 

patērnieciskās vēlmes. Protams, visu var attiecināt uz pašu vēlētāju un viľa izvēli, jo reklāma 

it kā neuzspieţ, tikai izskaistina nākotni, atstājot izvēli – ticēt/neticēt vēlētāja ziľā. Kā liecina 

ietekmēšanas psiholoģija, psihe viegli reaģē uz piedāvājumu, kas tik pievilcīgs un vēlams, ka 

cilvēki nedomājot pakļaujas tam. Problemātiska ir reklāmas raţotāju iesaiste efektīvas 

politiskās reklāmas izveidē, kad samērā acīmredzama ir reklamētā pretendenta neatbilstība 

tēlam un perspektīvai darbībai valsts un sabiedrības labā. Vienlaikus, ja reklāmas veidošanā 

uzľemtas brīvprātīgas saistības, profesionālais pienākums ir veidot pēc iespējas efektīvāku un 

rezultatīvāku produktu, lai nezaudētu pasūtītāja uzticību. Profesionālais un pilsoniskais 

godīgums veido grūti atrisināmu pretrunu.  

 

4.3. Diskriminācijas draudi 

Viens no likumā iekļautajiem liegumiem saistāms ar cilvēktiesībām - gan reklāmas 

industrijā iesaistīto, gan radītā tēla izraisīto identifikāciju sekām, kas var būt diskriminējošas. 

Ne vienreiz vien Latvijas publiskajā telpā uzvirmo reklāmas tēla izraisīti diskriminācijas 

skandāli. Cilvēktiesības pārkāptas, noniecinot dzimumu, necienot gados veco cilvēku tiesības, 

aizskarot nacionālās piederības jutīgumu utt.  

 

4.4. Komiskais reklāmā 

Viena no reklāmas ētikas problēmām attiecas uz komisko reklāmā. Komēdija ir 

domāta jautrībai, priekam un smiekliem, nevis atdarināšanai. Joku siţetos maz pareizības, ko 

var izmantot, atdarinot, tāpēc reklāmās humors ir vērtība. Jautājumu izraisa humora uztvere: 

ko uztver kā humoru un joku reklāmas raţotāji vai eksperti, tā neuztver reklāmas sekotāji. 

Jāatzīst, ka daţu humora izpratnes trūkums un joka dabas neizprašana ir mazāks zaudējums 

par reklāmas labdabīga humora piedāvājumu. Vardarbības realitāte ir sveša humoram. 

Sareţģītāk ar reklāmas ētiku, ja tajā ir situāciju komēdijas ţanrs, kur smieklus izraisa nevis 

pozitīvais, bet negācijas, kuras izsmietas. Kāds to var uztvert kā krāpšanas attaisnojumu. 

Piemēram, Zelta zivtiľas reklāma piedāvā bonusus. Lai iegūtu bonusus, jārunā pēc iespējas 

vairāk. Pat telefons jāatstāj ieslēgts, lai tikai runātais ilgums un bonusi pieaugtu. Taču tā ir 



 

 299 

aloģiska un absurda situācija, kura izraisa jautrību sava aloģiskuma dēļ, nevis mudina to 

atdarināt, jo maksa seko tā vai tā par izmantoto laiku. Cik nekritiskai jābūt domāšanai, ja, 

sekojot reklāmai, kāds tieši domā par mudinājumu paildzināt runāšanas laiku, lai saľemtu 

bonusu.  

 

5. Reklāmas industrijas ētika 

Reklāmas industrija iekļauta uzľēmējdarbības ētikā, taču tai ir daţi specifiski aspekti. 

Tā kā reklāmas industrijā ir ieguldīti milzīgi līdzekļi, tiek uzsvērta atbildība gan pret pasūtītāja 

līdzekļu efektīvu izlietojumu, gan attiecībā uz reklāmās veidošanā iesaistīto tiesībām.  

Reklāmas ētika nav sašaurināma, attiecinot tikai uz reklāmas tekstu. Reklāmas process 

ietver gan mērķa grupas izveidi, gan komunikācijas mērķa formulējumu, radošas idejas 

posmu, iepriekšējas pārbaudes, izplatīšanu un visbeidzot kampaľas un peļľas efekta 

noteikšanu. Katrā no šiem posmiem ir iespējami alternatīvi varianti, kuri var nodarīt kampaľai 

un auditorijai kaitējumu, tāpēc katrs no tiem izvērtējami (daţkārt norāda deviľus soļus 

kampaľas procesā)
19

.  

 

5.1. Reklāmas apstiprinātāji un interešu konflikts. 

Liecinieka un galvotāja klātbūtne reklāmā ir viena no efektīvākajām pārliecināšanas 

stratēģijām, ar kuru panākta sekošana, uzticoties reklāmai. Par maksimālu tās instrumentālu 

nodrošinājumu izmantota liecinieka figūra, par kuru izvēlēts sabiedrībā pazīstams cilvēks - 

autoritāte vai slavenība, mākslīgs apstiprinātājs vai arī tā sauktā „tipiskā persona”, piemēram, 

ar bezmiegu vai muguras sāpēm sirgstošs slimnieks. Kā zināms, autoritāte ir viena no 

ietekmēšanas/pārliecināšanas psiholoģijas instrumentiem, kad kādu sabiedrībā vai popkultūrā 

pazīstamu cilvēku aicina apstiprināt zobu pastas vai zāļu, kosmētikas līdzekļa lietojuma 

efektu, kas pieredzē pamatots. Liecinieka un apstiprinātāja funkcija, kā norāda E.Spenss un 

B.Hēkerens, var radīt interešu konfliktu sakarā ar to, ka pieaicinātā autoritāte vienlaikus veic 

dubultfunkciju - it kā informējot par savu neatkarīgo pieredzi, tā pilda apmaksātu 

pārliecinātāja funkciju, kas tādējādi rada pamatotas šaubas par ziľojuma patiesumu
20

. Abas 

lomas grūti savienojamas, jo pārliecināšanai patiesība ne vienmēr ir efektīvākais instruments. 

 Kā norāda E.Spenss un B.Hēkerens, pārliecināšanai nav vienmēr svarīgas zināšanas, 

jo tikpat labi to veic dezinformācija, puspatiesības un meli
21

. Nav grūti noteikt, kas svarīgāks - 

sniegtās zināšanas vai pati autoritāte, kas pieaicināta ne jau zināšanu sniegšanas, bet 

ietekmēšanas dēļ. Zināšanas ir sekundāras, tāpēc to patiesums un faktiskums var traucēt 

iedarbīgumam. Kā tas ar interešu konfliktu parasts, reklāmas vēsts apstiprinātāja loma izrādās 
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neīsta, melīga, īpaši, ja viľam jāliecina par neesošu slimību, no kuras izārstē medikaments, 

kas reklamēts. Tas pats attiecas uz otru apstiprinātāja veidu - tipisku personu, jo viľš pilda 

nevis tikai patiesu ziľu sniedzēja, bet reklāmas autoritātes lomu, vēstīdams tekstu, kas viľam 

uzrakstīts un par kura izpildījumu saľemta samaksa. Vēl lielāku interešu konfliktu izraisa 

medikamenta vērtību reklamējošs ārsts, kurš var radīt neuzticību, ja pacientam norādīs uz paša 

reklamēto zāļu lietojumu, ārsta lomu pildot.   

 

5.2. Reklāmas industrijā iesaistīto tiesības 

 Pastāv saistības attiecībā pret reklāmā iesaistīto tiesībām, kas gan ir arī juridiski 

noteiktas. Ētiskā aspektā iesaistītajiem ir  tiesības zināt, kādam nolūkam viľu izmantos.  

 Reklāmas ētika nepieļauj reklāmas filmēšanā iesaistīto maldināšanu, slēpjot reklāmas 

nolūkus. Iespējams, sabiedrības nelabvēlības dēļ daţi 9. Saeimas Tautas partijas reklāmas 

„varoľi” atsauca savu līdzdalību, kad saprata īstos izmantošanas nolūkus - ietekmēt vēlētāju 

izvēli, nevis vienkārši vērtēt partijas darbu. Reklāmas ētika norāda uz reklāmraţošanas 

procesā iesaistīto informēšanu - kādiem nolūkiem viľu pakalpojums izmantots.  

Reklāmas būtība ir slavēt, pārnesot jauno tēlu uztvērēju apziľā/zemapziľā un mainot 

attieksmi. Tā rodas vēlme pirkt, balsot, ticot piedēvētajam spēkam, autoritātei, mīlestībai. Tā, 

piemēram, reklāma atkārtoti piedēvē partijām tām neesošu tautas mīlestību (ziedi Tautas 

partijai), varēšanu, kādas īstenībā nav. Tātad prece tiek iekļauta vēlmju sarakstā un virzīta 

darbībai. Vēlmes var nebūt pārlieku apzinātas, bet darbība notiks. Tās ir situatīvas vēlmes, 

bet, kopumā atkārtojot vienu un to pašu, veidojas kaut kas noturīgāks, kā apģērba vēlmes, 

estētiskas ēšanas, komunikatīvas baudas, sekss un citas vēlmes, tieši vai netieši uzjundītas, 

atmodinātas. 

 

5.3. Konkurences ētika. 

Reklāmas profesionāļiem it kā pašsaprotama ir uzľēmējdarbības norma - nenodarīt 

kaitējumu saviem partneriem, kad nav pieļaujama pretinieka, konkurenta, konkurējošā 

produkta un citu ar konkurenci saistītu produktu, ideju, pakalpojumu noniecināšana. 

Elementāra mārketinga komunikācijas formula norāda, ka optimizāciju raksturo 

finansiālo ieguldījumu lielumam atbilstīgs iznākums - patēriľš un peļľa. Mūsdienās, uzsverot 

reklāmas elastīgumu, ar mārketingu vien vairs necer sasniegt patērētāju pieaugumu, tāpēc tiek 

iesaistīti citi faktori, to skaitā raţošanas cena un kvalitāte: „Reklāma darbojas pozitīvi 

(complementary - papildinoši) un negatīvi (substitution) kopā ar citām mārketinga 

aktivitātēm.”
22
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Reklāmas uztvere prasa kopsakara domāšanu attiecībā uz citu lielo konkurējošo 

kompāniju reakciju (piemēram, attiecībā uz tās raţošanā izlietotajām finansēm) un uz iespaida 

plašumu laikā un telpā. Mazas firmas vai monopola gadījums neatstās iespaidu uz 

konkurentiem, tāpēc jārēķinās ar citiem kopsakara parametriem, nevis  konkurentu reakcijas 

plānojumu. 

 

5.4. Reklāmas izplatīšanas ētika. 

Reklāmas ētika attiecināma ne tikai uz tās radīšanu, bet arī izplatīšanu. Reklāma 

ietekmē, atkārtojot vēstījumu. Daţkārt pamatoti uzskata, ka bieţi un ritmiski atkārtotais pārtop 

par uzspiestu patiesību. Atklājas patiesības saikne ar varu, ko uzsvēris Mišels Fuko 1981. 

gada darbā Diskursa kārtība. Zināšanu atlase kādu interešu vārdā un tās atkārtojums padara 

pavairoto informāciju par pieľemtu patiesību. Iztēles radīti stāsti un puspatiesības bieţi 

izplatās ātrāk par patiesiem faktiem. 

Uzbāzība, iejaucoties pašā interesantākajā TV filmas mirklī, rada īgnumu un nepatiku. 

Nīsta, bet neizbēgama, reklāma daţiem dod peļľu, daudziem vilšanos. Nākas atgriezties pie 

sākuma par reklāmas visuresamību, kad pat tualetes telpu, kafejnīcas galdiľu, T- kreklu vai 

sportista tērpu papildina reklāmas ziľa. Par morālu traumu var kļūt visur esošās reklāmas 

universālā pieejamība jebkuram - gan pieaugušajam, gan bērnam. Alkohola reklāma vides 

stendā vienlīdz pieejama arī pusaudzim, kas sociāli bīstami perspektīvā. Videoreklāmai 

autobusa pieturā ne vienmēr ir bērna sociālām vēlmēm piemērots saturs, ja seksuālās vai 

vardarbības ainu nākas vērot un pierast pie tās ik dienas. Komercreklāmas var saľemt jebkurš 

1. klases skolēns, kuram vecāki devuši līdzi telefonu labākai viľa atrašanās vietas un 

ģeogrāfijas kontrolei. Visuresošā stendu jeb vides reklāma grūti pakļaujama kontrolei, kaut 

gan pierādāma un pašsaprotama ir tās iedarbības bīstamība uz nenobriedušiem prātiem.  

Reklāmas īstermiľa efekts var nonākt pretrunā ar sociālām vērtībām, kad reklāmas 

industrijas izdevīgumu nelīdzsvaro morālo vērtību dispozīcija. Sociāli tālredzīga jeb ētiska 

attieksme, apzinoties reklāmas ietekmi, nepieļaus situatīvu īstermiľa rezultātu dominanti pār 

sociālām un morālām vērtībām, kas var nest zaudējumus, kurus nākas maksāt kāda peļľas 

labā. Savtīguma un kopsakara domāšanas trūkuma sekas iedragā uzticību gan reklāmas 

industrijai, gan firmas zīmolam kopumā. Sasistas siles rezultāts pavada ne vienu vien 

negodīgu un bezatbildīgu reklāmu.  

Lietotāja izglītošana. Paralēli reklāmas profesionālismam un tajā iekļautai ētikai, kura 

atgādināma profesionāļu kodeksos un akadēmiskajā mācību procesā, arī skatītājs radināms pie 

lielāka kritiskuma un to tehnoloģiju pārzināšanas, ar kuru panākama ietekme. Kaut gan 
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utopiski cerēt uz kritiskas domāšanas visaptverošu ietekmi izglītības vai pieredzes rezultātā, 

tomēr tas veicinātu lēta un sociāli kaitīga produkta mazināšanos reklāmas tirgū. Ietekmēšanas 

psiholoģijas vadīti, reklāmas veidotāji izmanto divas galvenās tēmas - seksualitāti un ķermeni, 

īpaši sievietes kailķermeni un vīrieša agresivitāti. Taču ir citas, sociāli bagātinošas iespējas, 

piemēram, humors, mākslinieciskums vai intelektuālisms ar gudru reklāmu, kas vedina 

priecāties un domāt. Viena no iespējām - paradoksalitāte, kas rosina iztēli. Reklāmā 

izmantojot komiskas situācijas vai ironiju, var veicināt publiskās telpas papildinājumu ar 

prieka un pozitīvas iztēles piedāvājumu. 

Atbildība. Kā izriet no īsā daţādu aspektu raksturojuma, par galveno vērtību reklāmas 

industrijā uzlūkojama atbildība. 

Reklāmas pētnieki norāda uz vairākiem atbildības virzieniem: 

1) atbildība par reklamēto produktu un tā relatīvu atbilstību tēlam; 

2) atbildība par lojalitātes veidošanu zīmolam, kas izpauţas pozitīvas attieksmes 

ieradināšanā un lojalitātes apliecinājumu pirkšanā; 

3) atbildība par bērnu iesaisti zīmola lojalitātē. Parasti tā norāda uz trim veidiem, kā 

bērnu var iesaistīt zīmola lojalitātē un patēriľā - a) pārliecinot par bērnam piederošās  naudas 

izdošanu, b) veicinot vecāku naudas izdošanu, c) veidojot nākamos patērētājus
23

. 

Var būt efektīva burgeru reklāma „Izjūti garšu!”, ievietojot pastkastītē kuponus ar 

„īpašu piedāvājuma cenu”, taču ne vienmēr garšīgs nozīmē veselīgs. Kuponu lietojums 

zemāku cenu dēļ veidos mērķauditorijā, šoreiz – bērnos, noteiktus ēšanas paradumus un 

nostiprinās garšas stereotipus, kas iedibinās ilgstošu lojalitāti Hesburger zīmolam un tādējādi 

paildzinās efektu paaudzes vai vairāku garumā Taču veselības un aptaukošanās problēma 

pieaugs, nevis mazināsies, jo bērns nespēs pārvarēt pierastās un pieradinātās garšas 

vilinājumu, kas palielinās atkarību no ātras ēšanas un veselības problēmu blaknēm.     
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Skaidrīte Lasmane 

Informācijas ētika Latvijā 

 

Informācijas ētikas pieprasījumu nosaka  iespējas apzināti un neapzināti ietekmēt 

indivīdus un kopienas ar informācijas daudzuma, ātruma un satura starpniecību. Pirmkārt, 

informācijas apkaimei un tās kvalitātei pieder ievērojama loma ne tikai viedokļu, bet arī 

vēlmju un tieksmju radīšanā. Otrkārt., informācijas pavairošanas un kopēšanas iespējas rada 

sareţģījumus  materiāli netveramā īpašuma sfērā. Treškārt, sakarā ar informācijas 

tehnoloģijām un datu bāzu izmantošanu  rodas jauni aspekti privātuma priekšstatos.  

Informācijas ētika ir viens no veidiem, kā regulēt informācijas apkaimi tā, lai tās 

ietekme uz privāto dzīvi un publisko sfēru būtu pēc iespējas produktīvāka. Blakus tiesiskajai 

regulācijai kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem pastāv informācijas ētika ( Barbara J. 

Kostrewski un Charles Oppenheim, Rafael Capurro, Richard J. Severson u.c.). Referātā 

aplūkoti tādi informācijas ētikas principi kā cieľa pret intelektuālo īpašumu, cieľa pret 

privātumu, godprātība un precizitāte informācijas atveidojumā, kā arī nekaitējuma princips.  

Minētie principi analīzēti attiecībā uz informācijas apkaimi Latvijā - vienlaikus kā jābūtība un 

kā mazapgūta, bet nozīmīga realitāte, kura atsaucas uz indivīdu,  grupu un kopienu dzīvi un 

attiecībām.   

Atslēgas vārdi: informācijas ētika, brīvība, uzraudzība, atbildība, cieņa pret intektuālo 

īpašumu, cieņa pret privātumu, godprātība un precizitāte. 

“Informācija, protams, rodas  (is processed) visur , kur darbojas apziņa vai 

komunikācija. Nav informācijas, nav komunikācijas... ( N.Luhman. The Reality of Mass 

Media. Cambridge: Polity Presss, 2000, p.18) 

 

 Pastāv acīm redzams kopsakars starp komunikāciju un informāciju, uz ko minētajā 

citātā norādījis Niklass Lūmans (Niklas Luhman): bez informācijas nav komunikācijas un 

informācija radīta komunikācijai.  Salīdzinājumā ar vairākus tūkstošus gadu ilgo ētikas vēsturi 

informācijas ētika ir jauna, pirms pārdesmit gadiem tapusi teorija. Tās rašanās  noritējusi 

vienlaicīgi ar jaunām elektroniskās informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī sakarā 

ar nepieciešamību refleksīvi apgūt to ietekmi uz cilvēku, attiecībām,  izvēli, rīcību. 

Informācijas ētika izriet no informācijas sabiedrības pieprasījuma uzraudzīt un kontrolēt 

pieaugušo informācijas plūsmu, īpaši elektroniskās komunikāciju tehnoloģijas tīklu un  tā 

ietekmi. Jaunā praktiskās ētikas nozare veidojusies kā robeţteorija, kas kalpo gan plašsaziľas 

līdzekļu darbības un elektroniskas komunikācijas regulēšanai informācijas tīklā, gan 
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vienlaikus darbojas bibliotēku informācijas telpā, pārvaldības informācijas sistēmu darbībā , 

datorzinātnēs, utt.  

Tāpat kā informācijas sabiedrības teorijai, arī informācijas ētikai ir sava vēsture. To 

nesāk izcili filozofi un valstsvīri, bet  bibliotēku zinību teorētiķi un datorzinību praktiķi, kas 

nāk pārsvarā no ASV. Viľu vidū mināms Roberts Hauptmans ar darbu “Etiskie izaicinājumi 

bibliotēkas zinātnē.” Savā darbā viľš ieskicē to problēmu loku, kas veido informācijas ētiku. 

Tas ir praktiski regulējamu darbību apjēgums, lai informācijas izvēle neradītu traucējumus 

indivīda un sabiedrības funkcionēšanai un attīstībai. Tajā ietilpst tādi jautājumi kā cenzūra, 

privātums un tiesības uz to, informācijas pieejamība, pavairošana, bibliotēku kolekciju 

veidošana, godīga informācijas lietošana utt.  

Par informācijas ētiku var sākt runāt kopš 80. gadiem, kad parādās pirmās publikācijas 

“Informācijas ţurnālā”( Journal of information)- B.J. Kostrevskas un Š. Openheima ( 

Barbara J. Kostrewski un Charles Oppenheim)  raksts. Tajā uzmanība pievērsta informācijas 

konfidencialitātei un tiem informācijas aizspriedumiem, kuri ietekmē patērētāju un klientu 

izvēli. Arī 1988. gadā publicētais R. Kapurro( Rafael Capurro) raksts “Informācijas ētoss un 

informācijas ētika“ (Informationethos und Informatoionsethik) pieder informācijas ētikas 

pirmsākumiem. 1992. gadā iznāk pirmais periodiskais izdevums – “Informācijas ētikas 

ţurnāls” (Journal of information ethics). Mūsdienās informācijas ētikas publikācijas mērāmas 

ne vien vairs rakstos, bet arī daudzās informācijas un komunikācijas pētnieku grāmatās. 

(Skat., piem.:  The Information Society Reader. Ed.By Frank Webster with the assistance of 

Raimo Blom, Erkki Karvonen, Harri Melin, Kaarle Nordenstreng and Ensio Puoskari.  

London and New York: Routlege, 2004)  

Informācijas ētika nav norobeţojama no tiesiskās regulācijas uz likumiem.Uz to 

norāda viens no pirmajiem informācijas ētikas teorētiķiem Rois L. Mūrs darbā Masu 

komunikācija, likeumi un ētika (Roy l. Moore. Mass communication Law and Ethics. 

Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1994) , kur uzsvērta  

tiesību un ētikas tuvināšanas nepieciešamība. Autors norāda uz plūdenu robeţu starp tām.  

Latvijā informācijas filozofijai un ētikai līdz šim pievērsta nejauša un garāmejoša 

uzmanība. Normatīvi informācijas regulējums veikts daţādos dokumentos. Latvijas Republikā  

kopš 2000. gada 27, aprīļa intelektuālā īpašuma aizsardzību veic autortiesību 

likums(http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138).Autortiesības minētas LR Satversmes 113. 

pantā ( htttp://www.saeima.lv)., Krimināllikumā (148., 149. pants) 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966).Lavijā ir pievienojusies arī starptautiskiem aktiem, 

piemēram “Par Vispasaules intelektuālā  īpašuma organizācijas (WIPO)  līgumu par 
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autortiesībām”. (htttp://www.likumi.lv/doc.php?id=1334),kas pieľemts Ţenēvā 1996. gada 20. 

decembrī Atsevišķi raksti par informācijas regulāciju parādās ţurnālā “e- pasaule”, portālā 

“Politika” vai sakarā ar Delfu komunikācijas norisēm. Ir atsevišķu, ar informācijas ētiku 

saistītu situāciju iztirzājums plašsaziľas līdzekļos, ir likums par informācijas atklātumu, taču 

plašāku vispārinājumu vai pasaules pētījumu atbalsu tikpat kā nav. Neliels ieskats moderno 

tehnoloģiju ētikā  sniegts Andra Rubeņa  grāmatā “Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika.” R.: 

Zvaigzne ABC, 1996) Kaut gan komunikācijas nozares studentiem tiek lasīts komunikācijas 

ētikas kurss, tomēr informācijas ētika skatīta tikai kā viens no daudziem komunikācijas ētikas 

atzariem, tāpēc grūti runāt par pētījumiem nozīmīgajā mūsdienu zinātnes nozarē. Turklāt 

elektroniskās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka regulācija un 

apjēgums atpaliek no novitātēm gan pasaulē, gan Latvijā. 

 Ētika tiek uzskatīta par noteiktām vērtībām atbilstošu pilnīgākas (pareizākas, labākas, 

pilnvērtīgākas utt.) izvēles un rīcības teoriju, kas palīdz orientēties rīcības izvēles iespēju 

daudzveidībā un izvērtēt tās, lai rīcība būtu pēc iespējas saprātīgāka, gudrāka un tās lietderība 

un jēga lielāka gan attiecībā pret pašu izvēles subjektu, gan otru cilvēku un citiem jeb 

sabiedrību kopumā. Protams lietderības un saprātīguma definējumi un izskaitļojumi nav 

vienkārši, jo ētika iesaistīta visdaţādāko cilvēku, organizāciju un  kopienu pretrunīgajā, ne 

vienmēr skaidri izvērtējamā interešu tīklā. Īpaši tas attiecas uz mūsdienu institucionalizēto 

sociālo apkaimi, kurā attiecības nav tikai personālas, bet pastāv lielā mērā kā organizētas un 

institucionalizētas. Kā zināms, institūtu un organizāciju darbība vairāk pakļauta tiesiskai, 

nevis morālai regulācijai.  

Grāmatas par informācijas ētiku autoram  Ričardam J. Seversonam( Richard J. 

Severson) ir taisnība, kad viľš apgalvo, ka īpaši uzľēmējdarbības sfērā “ šķiet, ka cilvēki 

vairāk domā par to, ko prasa likums, nevis par to, ko prasa sirdsapziņa.”( Severson, p.80). 

Likums institucionāli un formāli regulē pašas nozīmīgākās attiecību sfēras, kas neaptver 

attiecību nianses un to daudzveidību kopumā. Daudzi būtiski attieksmju un attiecību gadījumi 

atstāti personiskai izvēlei un lemšanai, ko tad arī vērtē morāle un tās teorija – morāles 

filozofija un ētika. Likums galvenokārt vērsts uz institucionāliem ierobeţojumiem un 

sankcijām, nevis uz patības iekšējo rezervju un potenču iesaisti: “Ja likums tiek atzīts vairāk 

par morāli, tā ir droša grūtību zīme”( Seversons).  

Informācijas jēdziens un daudzveidīgās izpausmes nav nekas jauns. Literatūra, māksla, 

filozofija, nemaz nerunājot par plašsaziľas līdzekļu produkciju, viss pārvēršams informācijas 

jēdzienā. Informācija veido izvēles piedāvājumu lauku un apkaimi, kurā mēs dzīvojam, 
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domājam, atceramies, izvēlamies utt. Par teorētiski pētāmu un praktiski regulējamu nozari  

informācija kļuvusi sakarā ar tās daudzuma, ātruma un ietekmes pieaugumu.  

Informācijas ētika ietver vērojumu un padomu, kā pilnvērtīgāk veidot un organizēt 

informācijas attiecības, lai tās nodrošinātu godprātīgu attieksmi pret citu radīto informāciju, 

kas viegli pārkopējama, piesavināma, lai saudzētu informācijas privātumu un cienītu to, lai 

izturētos atbildīgi pret publiskajā sfērā raidīto informāciju, nenodarot kaitējumu atsevišķiem 

indivīdiem un sabiedrībai kopumā.  

Nav vienkārši bezkaislīgi izvērtēt informācijas interešu kvalitāti no visdaţādākajiem 

aspektiem un pakļaut tās morālai regulācijai un pašregulācijai. Produktīvu, cilvēkvidei un 

dabas vides labvēlīgu informāciju un komunikāciju no kaitīgas nav vienmēr tik vienkārši 

nošķirt, jo arī kritēriji nošķiršanai informācijas darbības jomā nav gatavi doti,  un nošķiršanas 

process nepastāv bez dilemmām, paradoksiem un pretrunām.Taču  nav neiespējami noteikt 

sev, citiem, sabiedrībai kopumā atsevišķas informatīvā procesa darbības jomas, kurā morāla 

regulācija ir gan iespējama, gan nepieciešama.  

Uzraudzība  un brīvība 

Vienlaikus ar informācijas tehnoloģiju iespējām palielinās indivīda uzraudzība. Kāds 

“Sestdienas “paraksts fotogrāfijai asprātīgi iederas informācijas sabiedrības vērojumā: 

“Visinteresantākie raidījumi ir tie, ko savās kamerās redz lielveikalu sargi”SestDiena, 17-

23.septembris, 2005, 38.lpp.).  

Top jauna akadēmiska apakšnozare-  uzraudzības pētniecība (surveillance 

studies).Viens no tās teorētiķiem Raimo Bloms norāda, ka uzraudzība ir neatľemama 

modernitātes pazīme: “Pastāv uzskats, ka , lai varētu tikt atzīts par vienreizīgu indivīdu, 

ikvienam jāpakļaujas uzraudzībai, lai pārliecinātos par ikviena īpašām vajadzībām un 

nosliecēm”( Raimo Blom, Inf. Soc. Reader, 298) (The argumant here suggests that, to be 

treated as a unique individual, then one must be subject to surveillance in order to ascertain 

one`s particular  needs and dispositions..)  

20. gadsimātā uzraudzības kā varas formas pētījumi saistās ar M.Fuko panoptika un 

disciplinēšanas priekšstatiem.( skat.: M. Fuko. Uzraudzīt un sodīt. Rīga: Omnia Mea, 2001). 

M.Fuko uzsvēris pakāpenisku ārējās uzraudzības  nomaiľu ar pašuzraudzību modernajās 

sabiedrībās, kad , pateicoties panotikas efektam, “notiek disciplīnas sistēmu progresīva 

paplašināšanās, pieaug to skaits, veidojas sabiedrība, ko vispārējos vilcienos varētu saukt par 

disciplināru sabiedrību”(Uzr un sodīt, 189.lpp). Vienlaikus ar jauno varas tehnoloģiju 

disciplinējošo un normalizējošo ietekmi, Fuko izturas kritiski pret uzraudzības anonimitāti un 

tās varas ietekmi.  
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Jāatzīst, ka elektronisko tehnoloģiju darbībā nav iespējams iztikt tikai ar ārēju 

juridisku uzraudzību, tāpēc morālas pašcisciplīnas klātbūtne ir neaizstājama, lai ne tik daudz 

standartizētu un normalizētu, bet lai sargātu brīvības tiesības un morāli, kā arī lai  nepieļautu 

to pārkāpumu. Brīvības tiesības samērā universāli formulētas Dţ. Stj. Milla tēzē par robeţām, 

kuras nosaka otra, cita brīvības maksimizācija.( J.S. Mill. On Liberty. Ed. with an Introduction 

by Gertrude Himmelfarb. Harmondsworth etc: Penguin Books, 1981)  

Par informācijas sabiedrības un informācijas brīvības otro, apvērsto pusi atzīstama 

uzraudzības vai pat uzraudzības sabiedrības rašanās. Ne tikai Fuko zināšanas pārvēršas par 

varas formu, bet arī informācija par indivīdu pārvēršas varas tehnoloģijā, piemēram, 

izsniedzot kredītus vai slēdzot līgumus utt. Modernās tehnoloģijas palielina uzraudzības 

iespējas, tāpēc no jauna pastiprinās  baţas par indivīda brīvības un privātuma aizsardzības 

nepieciešamību.  

Antonijs Gidenss (Anthony Giddens)  apliecina pieaugošo indivīda uzraudzību 

pateicoties mūsdienu eletroniskās komunikācijas tehnoloģijām darbā “ Modernity and Self- 

identity: Self and society in the Late Modern Age”.Cambridge: Polity Press, 1991. Jāpiebilst, 

ka var rasties arī liktenīgi pārpratumi un kļūdas, kuru labošana prasa laiku un nevajadzīgas 

pūles. Viľš raksta par refleksīvu modernizāciju un rīcības refleksīvu uzraudzīšanu. (“reflexive 

modernization” un “reflexive monitoring of action”)  

Shosana Zuboff savukārt uzsver to, ka jāľem vērā gan jaunas pieredzes kvalitāte,  ko 

tehnoloģiskie jauninājumi izsauc, gan savstarpēji konfliktējošās sociālās, politiskās un 

ekonomiskās intereses, kuras pavada  tehnoloģiskos jauninājumus. Pie blakusparādībām, 

kuras regulējamas, pieskaitāmi reģistri, datu bāzes, kuri, kā atzīst autore, sašaurina individuālu 

brīvību. ( 298, Inf.Soc. reader). 

Minētajiem autoriem pievienojas arī Deivids Laiens (David Lyon)  – viens no 

uzraudzības vadošiem pētniekiem (Lyon David.Surveillance Society: Monitoring Everyday 

Life. Buskingham : Open University Press, 2001). Atsaukdamies uz minēto Fuko panoptika 

modeli, viľš nodēvē mūsdienu elektroniskos reģistrus un datu bāzes par superpanoptikonu: 

“Panoptiks rada subjektus, kuri vēlas uzlabot savu iekšējo dzīvi. Pretstatā tam 

superpanoptikons veido objektus, indivīdus ar izkliedētām identitātēm, kuri var nezināt, kā šis 

identitātes datorā konstruētas”( D.Lyon, inf Soc., 335 

Patības brīvības, kā arī savatarpējo attiecību pārmaiľu sapratnē un perspektīvas ( 

vismaz tuvākās) noteikšanā mūsdienu elektroniskās tehnoloģijas ir atzīstama par regulējamu 

veidojumu indivīda tiesību un brīvību interesēs. Tas attiecas gan uz globālu procesu, gan 

ikdienas dzīves skaidrojumu. Ne velti daudzi pētījumi norit tieši divās visvairāk informācijas 
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tehnoloģiju skartajās jomās- globalizācijā un ikdienas dzīves pētījumos. Informācija nozīmē 

zināšanu pieaugumu, taču ne vienmēr zināšanas ir labvēlīgas cilvēka brīvībām un tiesībām. 

M. Fuko pirms informācijas sabiedrības rašanās norādījis uz saikni starp zināšanām ( 

informāciju) un varu. Cilvēki neredz, ka ik mirkli uzraudzīti, bet  dzīvo ar apziľu, ka tiek 

uzraudzīti nepārtraukti. 

Informācijas ētika akūti nepieciešama vispār un arī Latvijā sakarā ar to, ka 

informācijas tehnoloģijas paver neskaitāmas iespējas apzināti un neapzināti ietekmēt citu 

dzīvi un apziľu. Līdzīgi kā kādreiz mītiskie dievi, kuru ietekmi 19. gadsimtā Gēte nomainīja 

ar politikas kā cilvēka likteľu lēmēja lomu Napoleona darbības rezultātā, mūsdienās cilvēka 

likteľi lielā mērā atkarīgi no informācijas. Tāpēc informācijas apkaimei, tās kvalitātei- 

saturam un inetelektuālitātei ir loma veselas sabiedrības vēlmju, tieksmju, iekāru veidošanā, 

priekšstatu sniegšanā par pasauli un sevi pašu. Informācija lemj cilvēku liteni līdzīgi dieviem 

un politiķiem, un kā jau ar likteni, informācijas lemtajā, ir vairāk nejaušību un 

neparedzamības kā likumsakarību.  

 

2. Atbildība par informācijas brīvību 

Ikviena informācijas plūsma ir saistīta ar komunikāciju un ietekmi uz citiem.  Līdzīgi 

kā tas ar Hristofera Leša ( Christopher Lash) atziľu par tehnoloģiju neitralitāti( Inf soc. 

Reader, p. 287), arī informācijas izvēle un ietekmju raksturs ir atkarīgs no cilvēkiem un viľu 

vērtībām. Cilvēku un to grupu ētiskie vai neētiskie mērķi  informācijas līdzekli vērš gan pret 

sabiedrību un patību, gan veicina tās izglītošanu, intelektuālizāciju un attīstību. 

Taču skaidrs, ka mūsdienās jaunajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 

neseko efektīvas regulācijas tehnikas. Joma, kurā īpaši svarīga morālas regulācijas klātbūtne, 

vispirms un galvenokārt attiecas uz informācijas publiskojuma ētiskumu. Informācijas 

radīšana un  publiskojums  ir brīva izvēle, kurai var būt paliekošas sekas gan kopienas un 

sabiedrības apziľā, gan attiecību kvalitātē un cilvēka dzīvē, gan sabiedrības perspektīvā 

kopumā. Informācijas saturs var veicināt sabiedrības pagrimumu un lejupslīdi, kā arī tās 

attīstību un uzplaukumu.  

Ar informāciju saprot datus un viedokļus, kas veido komunikācijas vēsti, kura ir 

iesaistīta cilvēku darbībā un attiecībās, rada atbalsi un ietekmē izvēli un rīcību. Digitālās 

informācijas apjoms un ātrums palielina informācijas varu un ietekmi salīdzinājumā ar 

iepriekšējo tradicionālo vai industriālo sabiedrību, kur informatīvā apkaime galvenokārt 

veidojusies individuālajā vai lokālajā pieredzē paša acīm redzētā un uztvertā apkaimē.  

Mūsdienu informācijas atvērtība ienes citu apkaimju un kultūru pieredzi, kā rezultātā veidojas  
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daudzkultūru (multikultūras) situācija, kad citu informācijas telpu pieredze tiek pievienota  un 

iekļauta vēsturiski noteiktā savā informatīvajā apkaimē un lietota kā sava, vienalga, kā tā 

sabalsojas un ir vai nav saskaľā ar mantojumu un tās tālāknodošanu jeb transmisiju.  

Brīvas daudzu kultūru informācijas plūsmas rada informatīvu tēlu, kuram nav 

patstāvīgu reprezentācijas iespēju.  Nepastāvot attiecību pieredzei personiski, cilvēks pakļauts 

citu raidītās informācijas ietekmei daudz vairāk kā tad, kad attieksmi un attiecības veido paša 

sastapšanās ar dabas, sociālo parādību vai mijadarbības pieredzi ar līdzcilvēku. Līdzšinējā 

kultūrā vairāk gan nepārbaudāma informācija ir pastāvējusi par dieviem, nevis par vēstures un 

pieredzes notikumiem. Mūsdienās nepārbaudāma informācija pieaug sakarā ar minēto 

informācijas daudzumu, citkultūru un notikumu plūsmu, un ātrumu.  

 Sava un svešā nošķīrums allaţ apgūts dabiski sociālā pieredzē, kad informācija par 

savu tuvāko apkaimi, kas iegūta dabas vērojumā un attiecībās tuvākajiem  līdzdzīvotājiem 

atšķiras no informatīvajām attiecībām ar svešajiem, kuru tuvākajā vidē nav, piemēram geju 

un lesbiešu klātbūtni, citu reliģiju un citu tautību un rasu uztveri. “Telefons un televīzija ir 

radījusi pēkšņas intintimitātes sajūtu ar tām kultūrām un vietām, ko vienmēr pierasts uztvert 

kā svešas.” (Severson, p.4). Piemērs ir latviešu iesaistījums pasaules, Afrikas nabadzības 

programmās, kad pašu nabadzībai skats pārslīd pāri un patstāvīga tā risinājuma nav. Ikvakara 

reklāmas svešu produktu padara par pazīstamu un viegli pieradina pie tā. Atsvešinājums 

no dabiskās apkaimes notiek  ar mēdiju plašās un atkārtotās informācijas līdzdalību. 

Informācijas apkaime un dzīve tajā norāda uz denaturāciju, kas atšķirīgu informāciju un 

vērtības no lokāli gadsimtos pazīstamās un uz savu pieredzi balstītās, izkliedē ar jaunu 

piedāvājumu atkārtojumiem. 

  Līdzīgi individiem arī plašsaziľas līdzekļi paši izvēlas komunikācijā tālāk nododamo 

un publiskojamo vēsti. “Pastāv plašsaziņas līdzekļu  autonomija attiecībā uz izvēles 

regulāciju,“( luhman, 24), norāda Niklass Lūmans. Sakarā ar brīvu izvēli, vienlaikus pastāv 

brīvības tiesību un tās ierobeţojumu problēma.  

Kā norāda Manuels Kastells(Manuel Castells)Internets grauj gadsimtiem ilgi kultivēto 

informācijas kontroli valsts varas līdzekļiem. ( The Internet Galaxy.Reflections on the 

Internet, Business, and SocietyOxford: University Press, 2001, p. 169) .Valstiska 

datorkomunikācijas regulācija ir tikapat kā neiespējama mūsdienās. Kā norāda Kastells, 

tradicionālās cenzūras līdzekļi un tiešas represijas attiecībā uz tīklu nav iespējamas.( Int 

galaxy, p. 170)  Latvijā sakarā ar pusgadsimta totalitārisma pieredzi, pastāv īpaši sakāpināts 

jūtīgums pret jebkuru informācijas cenzūras mēģinājumu. Informācijas atklātuma likums 

demokrātiskā sabiedrībā pamatoti aizliedz totalitāriem reţīmiem raksturīgo informācijas 
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cenzūru sakarā ar politiskiem vai reliģiski diktētiem apsvērumiem un mērķiem. Minētais 

likums nostiprina autonomiju un vārda brīvību, un tam ir politisks un morāls pamats.  

Taču vienlaikus ar juridiski nepieļaujamo cenzūru politisku apsvērumu dēl, 

autonomijai jābūt morāli atttaisnotai un uz morāles principiem balstītai. Nepieciešama 

publiskojamās informācijas izvērtēšana no ētiska viedokļa un atbildības uzľemšanās par to. 

Kā zināms, atbildība ietver spēju paredzēt rīcības sekas un to ietekmi kopumā. Autonomijas 

un brīvības pieaaugums Eiropā allaţ saistīts ar racionālas individuālas morāles lomas 

pastiprinājumu.  

Kopš 17. gadsimta un  Dţona Loka (John Locke), Tomasa Hobsa (Thomas Hobbs)  un 

citu deklarētās autonomijas un brīvības, uzsvērts brīvības kopsakars ar saprātu un tikumu. 

Edmunds Bērks( Edmund Burke), piemēram, apcerēdams 1789. gada revolūcijas brīvību 

Francijā raksta, ka brīvība paplašina, iedrošina un liberalizē domāšanu, taču bez tikuma tā var 

novest pie lielākā no iespējamiem ļaunumiem, jo tā vairo neprātu, muļķību, izlaidību un 

pagrimumu (From mod, p.69). Kā atzīst E. Bērks, nav grūti iegūt brīvību, bet daudz grūtāk ir 

savienot brīvību ar morāli atbildīgiem ierobeţojumiem. Minētā saikne apliecināta un apcerēta 

arī mūsdienu lieberālisma teorētiķu, īpaši Dţozefa Raza ( Joseph Raz) brīvības morāles 

jēdzienā( Dţozefs Razs. Brīvības morāle.Rīga: Madris, 2001), Jesajas Berlina  (Jesaja 

Berlin)negatīvās un pozitīvās brīvības nošķīrumā ( Jesaja. Berlins. Četras esejas par brīvību. 

Rīga: Sprīdītis, 2000) u.c. darbos.   

Gan nebalstot secinājumus empīriskā pētījumā, bet paļaujoties uz informācijas 

vērojumu un analīzi, nākas secināt, ka informācijas brīvības nelīdzsvarotība ar atbildību 

izpauţas vairākās tendencēs, no kurām Latvijā par savrīgākajām atzīstamas publiskās sfēras 

komercializācija, brutalizācija, trivializācija un banalizācija un seksualizācija. 

Minēto tendenču cēloľi galvenokārt, rodami informācijas komercializācijā, tās saistībā 

ar tirgu un patērnieciskumu.   Patērnieciskums sašaurina informācijas daţādību, pakļaudams 

to šauri izprastam preču un pakalpojumu pieprasījumam, nevis veidodams to. Šauri izprasts 

atsevišķa informācijas kanāla izdzīvošanas mērķis daţkārt ir galvenais informācijas atlases 

nosacījums, kas liek publiskot pieprasīto privātās dzīves un negatīva satura informāciju, 

notrulinot sabiedrības intelektuālo līmeni.  

Ar komercmērķiem saistīta pārmērīga tieksme pēc jaunā, kas izriet no pašas 

informācijas būtības un vērtības. Kā spilgti salīdzina Niklass Lūmans, līdzīgi naudai 

ekonomikā, masu mēdiji rada vajadzību nomainīt vienreiz raidīto informāciju ar jaunu 

informāciju: “...svaiga nauda un jauna informācija ir divi centrālie mūsdienu sociālās 

dinamikas motīv”i. (N.Luhm.The real, p.21)  Līdz ar to ienāk daudz nejaušas informācijas, 
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kuras vērtība ir tikai tās atšķirība no esošās. Būtiskais un vērtīgais aizstāts ar nebūtisku un 

nejaušu, bet jaunu. 

Minētās jaunā vērtības sekas ir nozīmīgās pagātnes kultūras notikumu noklusējums.  

Pagātne ar tās kultūru nolemta hrestomātijām un vēsturei, kurai atliek maz telpas un laika.  

Spilgts piemērs ir “Dienas” sleja, kura jauns rakstnieks  izaicinoši uzsver, ka neatceras kādas 

mazas valsts klasiķa, kura mājā notiek mūsdienu dzejnieku saiets, vārdu, bet atceras kādas 

minētā vakara autores ekscentriskās rīcības un apgalvo, ka viľas dzeja ir izcila.  

Uz jaunā pieprasījumu un paviršumu norāda Tomasa Hillansa Eriksena(Thomas 

Hylland Eriksen) mirkļa tirānija : “Mazi, sadrumstaloti fragmenti piepilda starptelpas, iedzen 

ķīli ikvienā kopumā un to sašķeļ, atvaira visu, kas ir vecs, apjomīgs un rāms”(Eriksens, 

7.lpp).  

 Veidojas neiedomājama publiskās telpas piesārľošana ar viendienīgu, vienreizēja 

lietojuma informāciju. Jaunais radina citādībai un pārsteigumiem, bet pie pārsteigumiem 

radinātais vēsts saľēmējs pieprasīs jebkura veida citādību, jaunumus, ziľas, neanalizējot, tos.  

Komercializāciju daudzi pētnieki atzīst par galveno informācijas brīvības  un 

privātuma maiľas determinantu. Tirgus pieprasījums nosaka izvēli vairāk par citiem 

apsvērumiem.  

Skandāli.  Viens no veidiem, kā piesaistīt uzmanību informācijai, ir skandāli. Kā 

norāda N. Lūmans, skandāli ir normas pārkāpuma rezultāts- tiesiskās, morāles vai 

politkorektās (Luhman, p. 29). Normas pārkāpums intensificē rezonansi, palielina interesi un 

veicina turpinājuma gaidas. No vienas puses, skandāli rada jūtību pret normas pārkāpumiem 

un radina pie normatīvisma, tādējādi veicinot normatīvismu, taču, no otras puses, vairo 

mūsdienām raksturīgo normas nenoteiktību un aizsedz to ar skandalozā notikuma narratīvu. 

robeţsituāciju skaitu.  Normu aktualizē tās pārkāpuma iespēja, taču reizēm skandāli ir 

pašmērķīgi konstruēti, lai piesārľotu publisko telpu ar rezonanses  kairinātību.  

Informācija ir sociālās kontroles veids, kā to par reklāmu teicis Deivids Poters (David 

Potter), jo nav mazsvarīgi, vai institūts, kas instalē jaunas vajadzības, trenē cilvēkus būt 

intelektuāliem un atbildīgiem radītājiem,  vai tikai radina būt patērētājiem un ne par ko vairāk. 

Patērētāju loma, kas radīta, iemācīta, vairo atkarību no lietas vai citu uzskata. (David Potter. 

People of Plenty: Economic Abundance and the American Character.Chicago, Universuty of 

Ch Presss, 1954, pp.168,175 

Publiskās telpas seksualizācijā nav vainīgo, taču fakts konstatējams. ( Par to plašāk 

skat.NIKK( Nordic Institute for Women`s Studies and Gender Research) magasin, 2004. gada 

Nr. ), kurā ir runa par jaunu sieviešu ķermeľa izmantošanu reklāmās. Seksualizācija iederas 
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publiskās vides bīstamas deformācijas tematikā. Arī Latvijā cilvēka ķermenis līdzīgi kā 

Ziemeļvalstu pētījumā norāda uz tirgus un patērniecības pieprasītu pārtapšanu par erotisku 

simbolu. Sieviete galvenokārt pārstāv erotizētas  vēlmes. “NIKK informatīvais izdevums” 

iepazīstina ar pētījuma projektu “Jaunatne, Dzimte un pornogrāfija”, kas skar Dāniju, 

Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, kā arī Faru salas. Latvijā būtu nepieciešami līdzīgi 

pētījumi par publiskās telpas seksualizāciju, par tās sekām- seksuāliem, pedofīju utt. , lai 

pievērstu sabiedrības uzmanību nevēlamām vai pat kaitīgām ietekmēm uz cilvēka apziľu, 

īpaši pusaudţu vēlmēm, to konstruēšanu un izvēli. 60-70-to gadu seksuālā revolūcija 

atbrīvojusi intīmās attiecības no daudziem morāliem ierobeţojumiem, ko komunikācijas 

inresēs steidz izmantot mediji, reklāma utt. „Šīs mutācijas, šis revolūcijas satur vienlaicīgi gan 

daudzus priekus, gan daudzas drāmas, kuras vajadzētu konfrontēt, pārvietot un sublimēt visā 

to samezglojumā. Sieviete ar pretapaugļošanās tabletēm, brīva mīlestība plaša izgaismojumā, 

ģimenes apdraudējums, bet arī līdzdalības meklējumi, maigums, nodrošinājums pret bērna 

ieľemšanu vienmēr atsākas no jauna( These mutations, these revolitions, contained as many 

delights  as dramas, which has to be cofronted, displaced and sublimated at each bend. 

Women wit the pill, free love in broad daylight, assaults on the family, bu also, the 

quest(meklējumi)  for complicity( līdzdalība), tenderness, the security of childhood always 

begun anew „( The Portable Kristeva, p. 5)  

Trivializācija. Datortīklu informācija dara pieejamu jebkuru jautājumu; pastāv 

iespaids, ka atbildāmi ir visi jautājumi. Personiskai attiecību pieredzei nepastāvot,  viss 

atkarīgs no informācijas ietekmīguma, lai pārliecinātu vai ļautu ticēt vienai vai citai 

orientācijai. 

Zināmā mērā informācijas brutalizācija saistīta ar mūsdienu terorismu kā  radikālāko 

ļaunuma izpausmi un tā apkarošanu, taču vienlaikus tā rada blakus efektu, kas saistās ar 

negatīvās informācijas pieaugumu. No vienas puses informācija brīdina par ļaunumu un 

varmācību pasaulē, taču tai neseko atbilstoša cēloľu analīze, no kuras neesamības cieš 

intelektuālais līmenis. Emocionāla, ātri aizmirsta informācija sakarā jaunu vardarbības 

gadījumu virza paviršai pasivitātei. Informācijas negatīvisms izpauţas neproporcionālā 

negatīvās informācijas daudzumā, kas nonāk publiskajā sfērā. Šādas ievirzes dominance 

pārsvarā izsauc depresīvu vai skeptisku attieksmi pret pasauli un sevi tajā un noved pie 

informatīvās apkaimes brutalizācijas.  

Var runāt par informācijas vardarbību, kas izpauţas vienas un tās pašas reklāmas 

neskaitāmu reiţu atkārtojumā, radinot patērnieciski domāt un dzīvot jaunradītu vēlmju sfērā, 

attīstot tās vairāk kā saprātīga pašierobeţojumalīdzsvaroto nepieciešamību. Vēlmju radīšana ir 
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viena no elektroniskās tehnoloģijas lielākajām iespējām. Vēlmju kontroles un ierobeţojuma 

ieteikumi nav moderni un nav līdzsvarā ar vēlmju brīvlaišanas neierobeţotajiem 

piedāvājumiem.  

Brutalizācija izpauţas Latvijas datortīklos, kurā agresīvs pašapliecinājums pavada 

ikvienu rakstu vai komentētāju viedokli, piemēram, Delfu koentāros, zākājot, nicinot un rupji 

lamājot  autoru personiski, rakstu vai kādu  kādu tā ideju. Sabiedrības kultūra – pieklājība, 

cieľa ir retāka parādība par anonīmiem uzbrukumiem. Taču vienlaikus neierobeţotu 

resentimentu ierobeţo komentāros pastāvošā pašregulācija, ko nodrošina kritiskums un 

viedokļu daţādība, kā rezultātā pašregulācija mazina vienpusīgas neiecietības un ļaunuma 

izpausmi, veidojot brutalizācijas vājinājumu.   

Viens no postmodernisma teorētiķiem Ţ. Liotārs( Lyotard)  savulaik ir norādījis, ka 

anarhija, individuālitāte un nepiekrišana  vairāk par racionālu vienprātību ved pie 

demokrātiskas emancipācijas. Taču vienlaikus ar ieguvumiem, pastāv zaudējumi, kuri  tikai 

ieskicēti, bet kuru izpausmēm būtu pievēršma uzmanība, lai ļautu iepazīt atbildīgu brīvību, 

nevis jebkura jaunā un modernā ietekmi un vieglās pieradinājuma iespējas. Sociālā drošība 

pieprasa piesardzību, ne tikai drosmi informācijas raidīšanā un ietekmē uz publisko sfēru. Nav 

nekā prettiesiska vienā vai otrā jaunas un nepierastas informācijas atlasē, taču ikdienas apziľā 

veidojas priekšstats par vai nu par vēlmju brīvību bez atbildīgiem pasierobeţojumiem, vai arī 

par nedrošu, noziegumiem un nestabīlas normas pasauli, kurā viegli iekļauties, grūti 

apzināties un to mainīt.  

Informācijas tehnoloģijas Latvijā paplašina pilsoľu līdzdalību valsts, pašvaldību un 

jebkuras nozares darbībā. Vienlaikus  informācijas lietojuma un publiskojuma nolūki ir grūti 

saprotami un, ja tie izplatīti publiskajā telpā, nav viegli mazināmas daţādu vērtību un 

viedokļu sekas , domāšanas stils un valoda.  

 Informācijas ētikas izvērtējama nepieciešamību nosaka ietekme un pēdas attiecībā uz 

apziľu, ko izsaka jēdziens publiskā apkaime jeb sfērā, kā to sauc Jirgens Hābermāss( Jurgen 

Habermass):“Ar publisko sfēru mēs saprotam visupirms mūsu sociālās dzīves novadu ( realm) 

, kurā kaut kas, kas attiecas uz publisko viedokli var tikt veidots.”(p.351., The Information 

Society Reader, ) Publiskā apkaime demokrātiska sabiedrībā ir daţādu viedokļu mijdarbība, 

kas līdz ar to pieprasa dialoga iespējas un dialoga procedūras ētiskumu.  Jebkura saruna veido 

publisko sfēru un piedalās tās viedokļu tapšanā. Šādai publiskā viedokļa izteikšanai 

nepieciešams nosacījums ir pulcēšanās un vārda brīvība kā  publiskā viedokļa garantija, tāpēc 

J. Habermāss aizstāv demokrātiskas tiesības ikvienam paust sarunā savu viedokli, to 

pamatojot un nemanipulējot ar otru. Taču ne vienmēr interakcija un dialogs praktiski 
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iespējams. Informācijas tehnoloģiju informatīvā vara pār cilvēku ir lielāka nekā spēja kritiski 

izvērtēt kvantitatīvi milzīgo un pretrunīgo informāciju, un tikai atbildība par ietekmi un tās 

izvērtējums var kalpot par, lai arī nevienkāršu, tomēr īstenojamu procedūru informācijas 

nekaitējumam. Informācijas kvantitāte pati par sevi atstāj iespaidu, un atstāj perifērijā 

skaitliski mazākas, bet ne mazāk nozīmīgas grupas balsi. Atbildības princips informācijas 

ētika ir viens no veidiem, kā atbalstīt individuālu atbildību par informācijas ietekmi uz 

sabiedrības vērtībām, gan veicinot kultūru, solidaritāti, gan virzot depresīvai pasivitātei, 

fatālisma, resentimentam un citiem sociāli re- aktīviem noskaľojumiem.  

Latvijā informācijas ētika vēl nav ieguvusi plašas publiskās telpas dialoga tiesības. 

Pēctotalitārā reţīma noskaľojums joprojām jūtīgs pret cenzūras un informācijas brīvības 

ierobeţojumiem, tas mazāk vērsts uz individuālu pašanalīzi attiecībā uz komunikācijas 

informatīvās vēsts nozīmību un atbildīgu ietekmi uz citiem – arī nelabvēlīgu, un atbildību par 

informācijas saturu.  

3. Cieņa pret intelektuālo īpašumu 

Cieņa pret intelektuālo īpašumu kā ētikas princips izaug no digitālajām 

tehnoloģijām un to piedāvātajām bieţi vien nekontrolējamām pavairošanas un lietošanas 

iespējām. Informācijas netveramība un kontroles grūtības izvirza īpašas ētiskas prasības 

attiecībā uz virtuālā intelektuālā īpašuma statusu. Pats intelektuālā īpašuma jēdziens ir samērā 

jauns, jo vēsturiski ar īpašumu pieľemts vairāk saprast reāli piederošu materializētu 

priekšmetu, enerģijas avotu, telpu, zemi utt.  Intelektuālais īpašums no minētajām izpausmēm 

atšķiras ar netveramamību jeb virtuālumu, taču tas aizsargājams sakarā ar minēto tirgus 

paplašināšanos un tiraţēšanas iespējām. Ierakstu disks, grāmata, publikācija, ideja, jebkurš 

zinātniskais teksts utt. var tikt piesavināts vai pat pārvērsts par preci un lietots komercnolūkos, 

tāpēc Autortiesību likumā noteikts : “Autortiesības pieder autoram tiklīdz darbs ir radīts, 

neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts.”( AL 2. pants ( 1. punkts 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138)   

No vienas puses, intelektuālā īpašuma regulācija notiek juridiski. Par to Latvijā atbild 

un tiesības uzrauga autoratlīdzības uzraudzības un kontroles institūts, taču tas novērtē 

notikušas plaģiāta vai pirātisma gadījumus, nevis nodarbojas ar jebkuru aizguvumu un cita 

radītās ikdienas informācijas lietojuma ētiskumu.  Latvijā minētā institūta darbību papildina 

retās, bet pastāvošās protesta akcijas, ko pārsvarā veic mūziķi, lai aizsargātu mūzikas 

ierakstus pret pirātismu jeb pret nekontrolētu tirgu, kad peļľu gūst pavairotājs, nevis radītājs. 

Cieľa izsaka vērtības atzīšanu, arī intelektuālā īpašuma vērtības atzīšanu, kas papildina 

juridiski atzītas un regulētas īpašuma tiesības, kuras aizstāv Latvijā autortiesību atlīdzības 
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institūts. Kopš 18. gadsimta Eiropā īpašuma tiesības atzītas par dabiskām cilvēka tiesībām 

blakus brīvībai un dzīvībai, un cilvēks radināts pie īpašuma svētuma un tiesību 

neaizskaramības vairākus gadsimtus. Latvijā savukārt 50 gadus pastāvējušās valsts īpašuma 

attiecības radījušas pārrāvumu minētajā tradīcijā, kas atjaunojas pamazām.  

Informācijas ētikas kultivētā jūtība un cieľa pret intelektuālo jeb virtuālo īpašumu 

akcentējama plašāk, lai ne tikai organizācijas, bet ikviens informācijas lietotājs, sākot no 

skolnieka un studenta un beidzot ar mākslinieku, zinātnieku un amatpersonu saprastu, ka cita 

radīta informācija ir tikpat neaizskarama un cieľas vērtā kā jebkurš cits privātīpašums. Līdzīgi 

īpašumam vispār, kultivējama bijība un neaizskaramība pret otra radītu ierakstu, tekstu un 

informāciju. Kaut gan studenti uz saviem kursa, zinātniskajiem pētījumiem ar parakstu 

apliecina plaģiāta neesamību, tomēr pārrakstījumi no grūti kontrolējamiem interneta tekstiem 

pastāv. Tos mazināt var ne tikai ar likumu, parakstu, bet ar izglītību, kultūru un pašveidošanu, 

kas ir morālas regulācijas novads.  

Daţkārt ētisku attieksmi pret otra intelektuālo īpašumu Latvijā attaisno ar nabadzību 

un līdzekļu trūkumu, kas liedz godprātīgi iegādāties dārgas programmas vai ierakstus. Taču 

šāda piekāpšanās novirzei no privātīpašuma neaizskaramības normas ir bīstama, jo tā 

attaisnonelikumīgu un netaisnīgu otra īpašuma piesavināšanos.  Nelegālas kopijas, no vienas 

puses, deformē tirgus attiecības un, no otras, vērtību pasauli, pieļaujot taisnīguma un 

godprātības prinipu noārdi. Nav pamatota aizbildināšanās ar to, ka, piemēram, tirdzniecības 

un uzľēmējdarbības noslēpumi, kuri zagti, saistīti ar to īpašnieku lielo peļnu un samērā 

niecīgiem zaudējumiem un upuriem. Gan cita tekstu un ierakstu pirātisms, neautorizēta pieeja 

datu bāzēm, elektroniskās zādzības utt. pieprasa godprātīgu reakciju attiecībā uz kaitējumu, 

kas novēršams gan juridiski, gan ar morālo regulāciju, veicinot cieľu pret otra radīto ideju, 

tēlu, garīgo produktu, vienalga, vai tā cita radīta kāda elektronisko mēdiju raidījuma ideja, 

reklāmas tēls vai fragments no kāda elektroniskā tīkla tekstiem. 

 Ir jāpiekrīt Seversonam, ka “cieņa pret intelektuālo īpašumu ir ētikas princips, kas 

satver likuma būtību  un vienlaikus atgādina par mūsu morālajiem pienākumiem” ( Severson, 

p. 53). Latvijā, pārsvarā atsaucoties uz līdzekļu trūkumu, ne vienmēr tiek ievērots aizliegums, 

pavairot mūzikas disku, datorprogrammu vai grāmatu kopumā. Nereti notiek ciniska 

atsaukšanās uz  postmodenās citēšanas tiesībām. Kā zināms, ir pieľemts citēt apmēram tikai 

300 vārdu garu tekstu, protams, neizpaliekot atsaucēm, taču,  sakarā ar to, ka pieaugošajā 

informācijas plūsmā un tās komunikācijas līdzekļu daudzveidībā grūti uziet un kontrolēt 

avotu, no kura norakstīts raksts, grāmatas nodaļa vai studentu kontroldarbs, sods parasti 

aprobeţojas ar nopēlumu, tāpēc sankciju lietas nav tik iespaidīgas, lai atturētu no cita īpašuma 
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nekontrolētas izmantošanas.  Cieľa un godprātīga attieksme pret cita radīto pārsvarā paliek 

ētikas un individuālas godprātības ziľā, tāpēc ētikas iglītība, pārrunas un diskusijas  var 

veicināt cieľu kā vienu no nodomu sastāvdaļām.Kā zināms, nodoms tiek atzīts par rīcības 

cēloni.  

Lai regulētu informācijas plūsmas, daţi pētnieki iesaka lietot medicīnas darbinieku 

ētikas kodeksos pazīstamo nekaitējuma principu. (to, piemēram, uz informācijas sfēru 

attiecina Seversons).  Nekaitēšana ietver atbildību par komunikācijas kanālos ievadīto 

informāciju. Problēma, kas kavē nekaitējuma / kaitējuma konstatāciju ir anonimitāte, kas ir 

netiešas elektroniskās komunikācijas rezultāts. Bezpersoniskums, kas izpauţas apzīmējumā 

datorkļūda novērš sankciju iespējas.  

 

5. Cieņa pret privātumu 

 Jau 1973. gadā ASV izveidots godprātīgas informācijas prakses kodekss, kurā 

uzsvērta informācijas publiska pieejamība, taču privātas personas tiesības zināt par sevi 

saturošu informāciju, kā arī tiesības mainīt informāciju, ja tā kļuvusi nepareiza vai 

mainījusies. Viens no pieciem kodeksa punktiem paredz tiesības aizkavēt informāciju par 

sevi, ja tā domāta citiem, nevis iepriekšparedzētiem nolūkiem ( runa ir par kontekstu, kurā 

viena un tā pati informācuija var tikt daţādi uztverta).Organizācijām ieteikts ievērot 

piesardzību attiecībā uz personālu datu izplatīšu, radīšanu, lietošanu, lai atturētu no datu 

ļaunprātīgas izmantošanas. Taču pastāv pretrunīgi noteikumi attiecībā uz politiķiem, kuru 

varas stāvoklis pieļauj lielāku kritiskumu un informācijas atālutību( Steven Alter, p.247) 

Cieņa pret privātumu ir princips, kas pirmoreiz juridiski ASV regulēts 1987. gadā un 

attiecināms galvenokārt uz plašsaziľas līdzekļiem un datu bāzes izmantošanu.  

S. Alters Steven Alter ) nošķir divus privātuma veidus- fizisko privātumu un 

informācijas privātumu. Ar fizisko privātumu saprasta spēja novērst nevēlamu ielaušanos 

personiskajā laikā, telpā un īpašumā (Alter Steven. Information Systems. A Management 

Perspective. Third Edition. Reading etc.: Addison Wesley Longman, Inc.,1999, p.245) Ar 

informācijas privātumu apzīmēta indivīda spēja  noteikt kad, kā un cik plaši personiskā 

informācija nododama citiem.  

Publiskās un privātās sfēras nošķīrums.  Sakarā ar informācijas tehnoloģiju 

iespējām uzskaitīt, piemēram, vienotā reģistrā visus vēlētājus vai apdrošināšanas pakalpojumu 

lietotājus, slimības vēstures informāciju utt., palielinās ikviena indivīda pakļautība ārējai 

uzraudzībai un kontrolei.  Pastāvīgas kontroles iespējas, kas informatīvi iegūstamas sakarā ar 

cilvēka elektronisko karšu un ierakstu lietojumu,  pateicoties elektroniskajām tehnoloģijām 
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ļauj viegli sekot ikviena darbībai, kaut arī fragmentāri un nejauši, pārvēršot patību par reģistra 

vai datu bāzes ierakstu. Kredītkartes lietošana, e- pasta sūtījums, telefona zvans un citas 

privātas un individuālas darbības padara lietotāju par informācijas sistēmas daļu, kas pieejama 

citu lietojumam.  

Publiskā un privātā nošķīrums ideju vēsturē veikts daţādos aspektos. Jau I.Kants 

norādījis uz privātā un publiskā attiecībām rakstā, kas publicēts vienā no daudzajiem 

periodiskajiem izdevumiem 18. gadsimta beigu Vācijā 1784. gadā ţurnālā ”Berlinische 

Monatschrift”sastopamas I. Kanta norādes uz privātās un publiskās domāšanas nošķīrumu 

pienākuma kontekstā. Privāti domātā brīvība ir daudz lielāka par publiski pauţamo, attiecībā 

uz kuru piemērojams brīvais, bet rigorozais universālais pienākuma likums. Universālisms ir 

tas, kas  nosaka subjekta brīvību publiskajā telpā atšķirībā no privātās un norāda uz vispārējas 

likumdošanas principa klātbūtni - vai rīcība racionālas domāšanas rezultātā atzīstama par 

likumu visiem. Taču mūsdienās universālisma kritērijs pārsvarā tiek dekonstruēts sakarā ar 

sabiedrības interešu demokrātisko tiesību daudzveidību. Pati informācijas klātesamība  sekmē 

fragmentārismu, daudzveidību, ekscentrējumu sakarā ar informācijas kanālu daudzskaitlību 

un informācijas ātrumuNe velti M.Fuko rakstā ar Kantam izaicinoši līdzīgu nosaukumu”Kas 

ir apgaismība? “ 20. gadsimtā problematizē apgaismības vispārējību, aizstādams to ar  

vēsturiski mainīgu attieksmi pret lietām, citiem, sevi pašu un nosauc savu attieksmi par 

arheoloģisku:  “Arheoloģiska- nevis transcendentāla- tā ir tāpēc, ka tā netieksies identificēt 

visu izziņas vai visu iespējamo morālo aktu  universālās struktūras, toties centīsies iztirzāt tās 

diskursa instances, kuras artikulē mūsu domas, izteikumus un darbību tāpat kā daudzus citus 

vēsturiskus notikumus”( tag iz., 173.lpp) 

 Vienlaikus ar mūsdienu audio vizuālo tehniku palielinās iespēja ietiekties privātajā 

dzīvē, tāpēc atzīts morāls pienākums saudzēt cita dzīves privātumu, norādot uz ikviena 

privātuma tiesībām. Privātuma problēma saistīta ar datu bāzēm, kuras satur privātas dzīves 

informāciju. Neraugoties uz ieguvumiem, kas rodas no iespējas veidot informācijas bāzes 

katrā atsevišķā nozarē, piemēram, medicīnā vai apdrošināsanas reģistrā, nereti privātu datu 

informācija var izrādīties īpašumam un dzīvībai bīstama, ja nonāk noziedzīgās rokās. 

Informācija daţādās datu bāzēs var tikt izmantota gan, lai noskaidrotu uzticēšanos pirms 

kredīta izsniegšanas, gan medicīnā utt. Tāpēc runa ir par minētās informācijas 

konfidencialitāti. Seversons norāda uz īpašu enkripcijas procedūru:  “Enkripcija (encryption) 

ir matemātiska kodēšanas ( encoding) sistēma, kas padara datus nepieejamus bez slepenas 

atslēgas” ( Severson, p.59) Runa ir par sensitīvās informācijas drošību un informācijas 

aizsardzības sistēmām. 
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Latvijā diskusijas par privātuma aizsardzību sākās 90. gados pēc kāda Liepājas ārsta 

publiskotajiem to  tuberkulozes slimnieku uzvērdiem, kuri atteicās ārstēt tuberkulozi. 

Diskusija pierādīja jautājuma ambivalenci un radināja Latvijas sabiedrību pie privātuma, 

liberālā individuālisma principiem un cilvēka cieľas tiesībām medicīnas jomā. Individuālās 

tiesības uz privātuma aizsardzību guva virsroku pār lietderību, kas iegūta,  publiski zinot 

slimību diagnozi, lai izvairītos no inficēšanās  pašaizsardzības nolūkos. Cits ar privātumu 

saistīts jautājums izriet no datu bāzes informāciju nepilnības vai kļudainuma, kas ietekmē 

personu likteni  un pašsajūtu.  

Datu bāzes Latvijā arvien vairāk ļaus veidot  patības digitālo tēlu, tāpēc, no vienas 

puses, pieaug nepieciešamība analizēt sevi un rūpēties, lai uzticēšanās naizpaliktu, no otras 

puses, ja neseko pašuzlabošana, to aizstāj pārmērīgas rūpes par uzticamības radīšanu, 

uzlabojot tēlu. Rūpes par sevi nozīmē pašanalīzi un pašierobeţojumus, kas ļauj novērst sociāli 

bīstamu rīcību pašam aiz bailēm no publiskojuma, no otras puses, ļauj ļaunprātīgi izmantot 

izmantot informāciju tēla veidošanai reklāmā ar sabiedrisko attiecību speciālista profesionālu 

līdzdalību. Viens no galvenajiem noteikumiem, kas attiecas uz datu bāzēm, norāda, ka to 

informāciju var lietot tikai tai paredzetajā nolūkā, nevis to izmntot citiem nolūkiem. Nav 

tiesību informāciju pārdot citām firmām, un to regulē juridiski noteikumi.  

Informācijas neierobeţots lietojums var samazināt pilsoľu noteikšanu par savu likteni, 

īpaši, ja datu bāzes satur kļūdainu informāciju. Ar palšsaziľas līdzekļos un datu bāzēs 

pieejamo informāciju saistās vairākas dilemmas. Cik morāli pieļaujami ir lietot kāda 

informatīva skandāla piemēru, piemēram,  situāciju analīzē mācību procesā?  No vienas 

puses, precizitāte un faktiskums atvieglo analīzi, no otras privātās dzīves nejauša nokļuve 

situāciju varoľa lomā  bez atļaujas, cilvēkam dzīvam esot, var ietekmēt viľa pašcieľu, 

mazinot spēju pašam savu tēlu mainīt, vaidot. Datu bāze, kurā noteikta tautība krievs neļauj 

cilvēkam pasē iegūt ierakstu latvietis, bez paša cilvēka otrreizējas maksas par pases maiľu 

nozīmē būtisku privātu tiesību pārkāpumu. Privātās datu bāzes kļūda  var nodarīt kaitējumu 

cilvēkam, tāpēc viskielālais jūtīgums, nevis formāls dogmātisms pret dzīvu cilvēku nevis 

cilvēku-digitālu informācijas fragmentu vienīgi var norādīt uz privātuma cieľas īstenojumu. 

Kā norāda Seversons, datu bāzu informācija var tikt izmantota citiem nolūkiem tikai ar 

personisku piekrišanu un informēšanu par informācijas lietojumu. Datu bāzu turētājiem jābūt 

elastīgiem pret cilvēktiesībām uz precizitāti un privātumu. Tā,  piemēram,  kāda neprecīza 

datu bāze par elektrības maksājumiem, kas attiecas uz visiem kāda dārzkopības kooperatīva 

iedzīvotājiem, kuri lieto elektrību, bet nemaksā un tiem, kuri pastāvīgi neiuzturas un nelieto 

elektrību, tāpēc nemaksā, var radīt nepareizus priekšstatus par tā saukatjiem parādniekiem, 
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kaut arī īstenībā parāda nav. Abiem nav maksāts rēķins, kaut gan datu bāzē parādās kā 

elektrības nemaksātāji klienti.  

 

Kas attiecas uz informācijas privātumu, daudzi justos drošāk, ja nebūtu iespēju tikt 

pieejamai informācijai reģistros un datu bāzēs..Taču konfidencialitāte ir grūti nodrošināma, ja 

nav ir publiski pieejama datu bāze, piemēram telefona grāmats utt. .Kādas tiesības izvairīties 

no anonīmas iekļuves fotogrāfijā, kurā blakus esošā persona, kas nejauša, var radīt aizdomas 

par tuvām attiecībām, un ietekmēt tēlu. .Taču mēs izplata savu privāto informāciju ar 

kredītkartēm, ar medicīnas apdrošinājuma kartēm utt..Sakarā ar informācijas privātumu 

parasti izvirzās trīs jautājumi: cik daudz un kāda informācija ir pieejama datu bāzēs, vai ši 

informācija ir pareiza un trešķrt, kas īstenībā šo informāciju lieto. ( Alter Steven. 246) Godīga 

atsaukšanās uz izmantoto literatūru ir viena no ētikas pārbaudes akmeľiem,. Tā ietver 

attieksmi pret otra informatīvās telpas saudzēšanu un tiesībām uz autorību. Autora nāve 

nenozīmē, ka ikvienai informācijai nav sava autora, kā to sludināja jeb vēstīja Mišels Fuko. 

 

4. Godprātība un precizitāte informācijas veidošanā un sniegšanā 

 

Precīzas informācijas princips. Sakarā ar informācijas ietekmi uz privāto vai 

organizācijas likteni, informācijas ētika uzsver godprātības un precizitātes principu, atveidojot 

kādu situāciju vai notikumu. Jānorāda, ka precizitāte ir jābūtība, kuras formulējumā liela loma 

piemīt Dekartam ar viľa noteiktību un skaidrību kā racionāli gūstamu mērķi. Jābūtības 

īstenojums nekad nav izrādījies vienkāršs, kā to liecina 19. gadsimta pozitīvisma uzplaukums 

un tā noriets 20.gadsimta beigās, kad ienāk konstruētības jēdziens, valodas pastarpinājuma 

apzināšana un tas, ka primārā dzīvē un individuālajā pieredzē ( primārā pieredzē) iegūtā 

informācija ir mazāka salīdzinājumā ar sekundāro- informācijas kanālu raidīto informāciju 

Tas, ka nav iespējams atveidot situāciju vai procesu  noteikti un skaidri. Tā ir 17. gadsimta 

filozofijas cerība ( Dekarts), šodien šķiet pašsaprotami, jo informācijas uzsvars likts uz 

subjekta konstruētību valodā, kā arī iesaisti komunikācijā, kurā informatīva vēsts uztverta un 

lietota daţādi.    

Nav paredzamas visas tās sekas, kas skar cilvēku, starppersonālās attiecības, labsajūtu, 

demogrāfiju utt. M.Fuko, jautādams par par iespējami pārkāpjamo robeţu pārbaudījumu, kas 

veicams pašam ar sevi, jautā:” ... vai tad mēs pārāk riskanti neļaujamies sevi determinēt 

kādām vispārējākām struktūrām , par kurām varam  pat neko nezināt un kuras nespējam 

kontrolēt”? ( Tag. Iz., 174.lpp.) Informācijas sabiedrības ētika paļaujas uz patību, tās izvēles 
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ētiskumu, tāpēc akcentējama individuālās atbildības ētika. Taču tā savienojama ar tiesisku 

regulāciju.  

Informācijas ētika nav noškirta no kopsakara ar cilvēkapkaimes un sociālās apkaimes 

maiľām. Nav šaubu, ka  informatīvās tehnoloģijas un informatīvā apkaime nes līdzi gan 

atvieglojumu un labumu, gan ēnas puses. Ētiska refleksija ir viens no saprātīgā un nesaprātīgā, 

vērtīgā un nevērtīgā nošķīruma veidiem Precizitāte nav attiecināma tikai uz nekļūdīgu 

informāciju. Tiek pievērsta  uzmanība apzinātam informācijas  noklusējumam vai 

sagrozījumam. Godīga informācija attiecas uz reklāmu, kurā piedāvātā prece vai pakalpojums 

var tikt pārspīlēti slavēts  klientu pievilināšanas nolūkā. Godprātība prasīta attiecībā uz 

vēlēšanu kampaľās lietoto solījumu realitātes pakāpi, kuras ietekme, kas vairota 

ultramodernās tehnoloģijās minēta , piemēram, Polijas Saeima vēlēšanās 2005. gadā kā ar 

likumu regulējams process. Bieţi vien atveidojums saucams nevis par reklāmu, bet meliem, 

un Ētikas padomes maz ko var panākt, īpaši ja reklāma izskanējusi. Meli atklājas, ja klienti 

informāciju ľem nopietni, kā tas ar 2005 gada pavasarī veikala ”Drogas” reklāmu par 

zemākajām cenām un naudas atdošanu, ja citos veikalos cenas augstākas.  

Negodīgs atspoguļojums atiecas uz pārspīlētiem solījumiem, īpaši vēlēsanās. Solījums 

dod cerības un padara pievilcīgu partiju vai organizāciju vai personu. Taču pastāv ticamības 

robeţa, saskaľā ar kuru pārspīlēti solījumi var cerētās uzticības vietā sniegt pretēju efektu. 

Tāpēc ētika iesaka giodprātību un paisardzību solījumos.  Informācija var uzburt 

neeksistējošu, bet vēlamu ainu, kura izplēn līdz ar pirmajiem reālajiem soļiem, nākot pie varas 

attiecīgām amatpersonām un izsaucot vilšanos, kas kā likums pavada ticību solījumiem. . 

Informācijas var radīt neeksistējošu informācijas tehnoloģiju produktu. Uzticēšanās balstās uz 

solījumu pildīšanu.  

Kopš  Loka laika  patība ir veidojama un kopjama, lai tai uzticētu iecietības, liberālā 

individuālisma un atbildīgas rīcības saprātīgumu. Informācijas ētika norāda uz informācijas 

radīšanu, lietojumu, uz tās publiskojumu un  tas izvēli un atbildību par to. Informācijas 

funkcionēšana saistīta ar publisku pieejamību, kas ietekmē citu uzskatus, pro-attieksmi( 

Donald Davidson: “Action, Reasons, and Causes, 1980) uzvedību. Ir cilvēki, kuri profesionāli 

saista savu dzīvi ar informācijas kārtošanu, piemēram, bibliotēku katalogi un datu bāzes. 

Bibliotēku var komplektēt daţādi, domājot par cilvēku patības bagātinājumu vai 

pliekanizāciju, ja tos baro ar triviālu ezoteriku, kriminālliteratūru vai līdzīga rakstura 

fonotēkām, videotēkām utt. Un tā ir atbildība, jo daudzi nemeklēs tālāk par tuvākās 

bibliotēkas plauktu..   
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Pastāvot nekontrolētai informācijas pieejamībai, kas nav nosakāma līdzīgi latviešu 

valodā pārskatāmajam grāmatu klāstam, no kura citēts, izmantots kāds aizguvums utt,vienalga 

iespēja ir palielināt individuālās izvēkles godprātību un atbildību par amorālu digitālās 

informācijas izmantošanu.  Tāpēc patības ideja un ētikas loma pieaug un ir informācijas ētikas 

balsts kopā ar paļāvību uz cilvēka saprātigu izvēli.  

Ne velti pieaug informācija un pētījumi par patību, kuru Jerrold Seigel definē: kā īpašu 

, jebkurai personai piemītošu esību, vienalga, vai tas ir tas, kas nošķir tevi un mani no citiem, 

sasaista kopā mūsu eksistences daļas , paliek nemainīgs mainībā vai paver iespēju kļūt par to, 

par ko mums vajadzētu vai par ko mēs varētu kļut. vai “the particular  being any person is, 

whateverit is about each of us that distinguishes you and or me from others, draws the parts  

of our existence together, persists through changes, or opens the way to becoming who we 

might or should be”( Jerrold Seigel.The idea of Self. Cambridge,Cambridge Unversity Press. 

2005, p. 3) 

 Vienalga, izteikti ar Paula Virilio dromoloģijas jēdzienu, Fuko panoptika vai 

Bodrijāra simulācijas ideju, informācijas un informācijas sabiedrības pētījumi vairojas. 

Vienlaikus pastāv informācijas regulācijas mēģinājumi un pieredze. Kopš pagājušā gadsimta 

90. gadiem izstrādati vairāki principi informācijas ētikā.  Ētiskā uzraudzība un kontrole būtu 

nepieciešama, lai informācijas ietekme nenoplicinātu cilvēka apziľu un vērtību devalvāciju, 

lai neradītu bīstamas vēlmes, bet veicinātu garīgo attīstību, plašumu un dziļumu.  

Periodizācija, saskaľā ar kuru dzīvojam informācijas laikmetā,  nav bezkaislīgs 

apzīmējums vienkārši kārtības labad. Apzīmējums ietver īstenību, kura mainījusies 

salīdzinājumā ar iepriekšējo industrijas laikmetu, un turpina mainīties. Šai mainīgajai īstenībai 

ir savas pēdas gan cilvēku domāšanā, gan savstarpējās attiecībās, gan jaunu struktūru un 

procesu tapšanā sociālajā dzīvē, kas apgūtas tikai daļēji. Tās nav nekritiski pārľemamas, jo arī 

teoriju vidū nepastāv vienprātība un vienveidība, kā tas parasts jaunas nozares tapšanas gaitai. 

Turklāt teorētiskās zināšans nav nacionāli savdabīgas. Latvijā informācijas klātbūtne ienākusi 

gandrīz vienlaikus ar pasaules pieredzi, tāpēc izmantojamas gan pasaules pieredze, gan 

papildināma ar savu redzējumu. Nav paredzamas visas tās sekas, kas skar cilvēku, 

starppersonālās attiecības, labsajūtu, demogrāfiju utt. M.Fuko, jautādams par par iespējami 

pārkāpjamo robeţu pārbaudījumu, kas veicams pašam ar sevi, jautā:” ... vai tad mēs pārāk 

riskanti neļaujamies sevi determinēt kādām vispārējākām struktūrām , par kurām varam  pat 

neko nezināt un kuras nespējam kontrolēt”? ( Tag. Iz., 174.lpp.) Informācijas sabiedrības 

ētika paļaujas uz patību, tās izvēles ētiskumu, tāpēc akcentējama individuālās atbildības ētika. 

Taču tā savienojama ar tiesisku regulāciju.  
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Informācijas ētika nav noškirta no kopsakara ar cilvēkapkaimes un sociālās apkaimes 

maiľām. Nav šaubu, ka  informatīvās tehnoloģijas un informatīvā apkaime nes līdzi gan 

atvieglojumu un labumu, gan ēnas puses. Ētiska refleksija ir viens no saprātīgā un nesaprātīgā, 

vērtīgā un nevērtīgā nošķīruma veidiem 
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Manuel Castells. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and 

Society. Oxford: Oxford University Press, 2002. 

“By culture I understand a set of values and beliefs informing behavior. 

Repetitive patterns of behavior generate customs that are enforced by institutions, as 

well as by informal social organizations./ Culture is different from ideology, psychology, 

or individual representations. While culture is explicit, it is a collective construction that 

transcends individual preferences, whilw influencing the practices of people in the 

culture, in this case the Internet producers/ users.”( p.36-37)  

4 Interneta kultūras struktūras līmeņi: 

techno- meriticratic c. 

hacker c. 

virtuāl communitarian c.  

entrepeneurial cilture. .Kopā veido brīvības ideoloģiju.”The virtual 

communitarian culture adds a social dimension  to technological sharing, by making  the 

Internet  a medium of selective social interaction  and symbolic belonging”. ( p. 37) 

Hackers un crackers. Pekka Himanens kopā ar Linus Torvaldu raksta par hacekers. 

Hackers: ko hacker culture par tādu atzīst. Crackers hackeru subkult ūra.- nelegāla 

ielaušanās utt. .Elektroniska interakcija. .Nav hackeriem real names,-„informality and  

virtuality are  key features of hacker culture. Pārākums pār coputer- illiterate world( p. 

49).Howard Rheingod formulētais – vitual communities( 52) Daţādas kompīšu kopienas. . 

reingolds un Steve Jone uzsver < ka nav vienotas interneta cultures, bet ir “extreme diversity 

of virtual communities”( 54)  Daudzas saites ir vājas. Virtuālo kopienu saites. Internets kā 

jauns un būtiski svarīgs komunikācijas mēdijs Mērķtiecīgas kolektīvas akcijas – sociālas 

kustības, kāds 1905. Tās vērstas ur sabiedrības institūtu un vērtību transformāciju( castells, 

138) .Connects, organizes and mobilizes bwith and on the Internet( 1380Waren& Brand : 

“Triviality destroys at once robustness ( spēcīgs, veselīgs)  of thought and delicacy 

(smalkums, izsmalcinātība, jutīgums, trauslums) of feelings. No enthuasism can florish, no 

generous( cēlsirdīgs, augstsirdīgs, devīgs, bagātīgs, dāsns)  impulse can survive under its 

blighting( kaitīgs)  influence” 

“trivialitāte iznīcina vienlaikus domas spēcīgumu un  jūtu izsmalcinātību.Nav kur 

uzplaukt entuziasmam, nav kur izdzīvot cēlsirdīgam  impulsam tās kaitīgā ietekmē.” Pēc Roy 
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L. Moore. Mass communication Law and Ethics. Hillsdale etc: Lawrence Erlbaum Associates, 

Publishers, 1994) 

2. Maģistra/  bakalaura   darbi par informācijas apkaimes kvalitāti Latvijā. 

  

Piedāvājamie temati:  

 

Informācijas kvalitātes jēdziens un kopsakars ar ētiku.  

Informācijas apkaimes  kvalitātes diference Latvijā un tās pētījumi. 

Garīgās dzīves jēdziens un kā garīgumu sekmē informatīvā  vide Latvijā?  

Vai un kā informatīvā apkaime Latvijā veicina pozitīvo brīvību?  

Vai un kā informatīvā apkaime sekmē sabiedrības intelektuālizāciju Latvijā? 

Informatīvās apkaimes brutalizācija Rīgā/ Latvijā. 

Informācijas apkaime un publiskās telpas seksualizācija Latvijā. 

Kā patērniecība ietekmē informācijas apkaimi Latvijā? 

Kā iespējama informācijas apkaimes regulācija ?  

Kā iespējama mūsdienu informācijas apkaimes pašregulācija ? 

Kā notiek informācijas apkaimes regulācija un pašregulācija Delfos u.c portālos?  

Cenzūra un informatīvās vides/apkaimes  regulācija 

Informatīvās apkaimes un dzīves kvalitātes kopsakars. 

Kādas ētiskās vērtības veicina informatīvā apkaime Latvijā? 

Kādas estētiskās vērtības sekmē informatīvā apkaime Latvijā ?  

Informatīvās vides kvalitāte kā cilvēka laimes nosacījums. 

Etniskās tradīcijas balss mūsdienu informācijas apkaimē Latvijā.  

Informācijas apkaimes banalizācijas jēdziens un izpausmes.  

1. Rakstu krājums par informācijas ētiku , kurā varētu ievietot kādu tulkojumu, 

īpaši J. Habermāsa “Publisko sfēru” utt. , kā arī  ētikas kodeksus, kas regulē publisko telpu 

Latvijā -2006. gada beigās . 

2. Reklāmas speciālistu, ţurnālistu diskusija par publiskās telpas ētiskumu 

Latvijā- decembrī?  

3. Vajadzētu iesaistīt arī izglītības darbiniekus seminārā(? )par “Informācijas 

ētiku, patību, dzīves kvalitāti”-2006. gadā  

 

Informācijas ētika Latvijā 
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2. Robeţu paplašinājuma aicinājums izskan laikā, kad robeţu dinamika un mobīlums 

neļauj runāt par noteiktām robeţām. Robeţa šodien nav tik skaidra vairs nekam. Ko nozīmē 

paplašināt izplūdušas, neskaidras un nenoteiktas robeţas? Vai tas ir vajadzīgs? Vai tas ir 

iespējams? Vai tas nav nesaprātīgi un bīstami?   

Robeţu paplašinājums ir aizraujošs, iedvesmojošs izaicinošs, skaists un brīvs mērķis, 

un brīvība vienmēr ir elpu aizraujoša vērtība, bet vienlaikus, pastāvot robeţu nenoteiktībai un 

kustībai, tas var izrādīties  arī paviršs un  ekspansīvs mērķis. Ekspansija un expanding ir 

vienas saknes vārdi. Mani neatstāj doma, kas tīri intuitīva, ka mazliet konferences nedaudz 

ekspansīvā ievirze ir savu laiku pārdzīvojusi  arī Latvijā. Īpaši attiecībā uz informācijas sfēru, 

tāpēc mans temats ir nevis par informācijas robeţu paplašinājumu,bet robeţu iespējamība un 

varbūt novilkšanas nepieciešamība informatīvajā it kā bezgalīgajā un bezveida telpā, kurā 

tomēr cilvēks ir tas, kas auţ un darbina plašo , it kā bezrobeţu informatīvo tīklu, ko atvieglo 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.  

Informācijas ētika, ir jauna starpdisciplināra nozare, kas pastāv kopš 20. gadsimta 80- 

tajiem gadiem un nodarbojas ar informācijas kvalitātes apzināšanu un regulāciju. ( informātio, 

onis-izklāsts, izskaidrojums, iztulkojums, priekšstats, jēdziens ) 

Informācijas daudzums, ātrums šodien liek domāt nevis tikai un nevis vairāk par 

robeţu palašināšanu , bet par robeţu ievilkšanu un apzināšanu. Minētās funkcijas veic 

regulatīvas sistēmas, pie kurām pieskaitāma tiesiskā un ētiskā regulācija, kuras ir līdzīgas un 

atšķirīgas.  

Ja runa ir par robeţu kvalitatīvu padziļināšanu, tad viens no veidiem, kā to paveikt, ir 

morālās regulācijas praktizēšana attiecībā pret informāciju. Izlikties tikumīgam un pareizam 

nav tas pats, kas būt tikumīgam un pareizam vai labam. Līdzīgi kā Bentema baudas kvantitāti 

apšaubīja Mills, piedāvādams domāt par baudas kvalitāti..  

2.  Latvijā  informācijas ētikai ir nebūtiska vieta informācijas teorijās un diskusijās. Ir 

komunikācijas ētikas akadēmiska disciplīna, kurā informācijas ētikai atvēlēta vieta, ir 

atsevišķi raksti ţurnālā e-pasaule, daţi, galvenokārt, juridiska rakstura raksti publicēti portālos 

Politika un Delfi gan sakarā ar portālu komentāru ētiku, gan ar pašu informācijas regulāciju. 

Tiesību regulācijai veltīts  LU Akadēmiskā apgāda izdevums: “Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati”( Darja Šmite, Dainis Dosbergs un Juris 

Borzovs.Rīga, 2005, kura adresāts gan ir Profesionālās izglītības programmu studenti,kuru 

specialitāte ir “programmētājs” un ar informāciju saprasta vēsts, kas “glabājas vai tiek 

raidīta ar datora palīdzību”( 31.lpp.) Diemţēl ētikas aspekts, kuru tomēr cenšas neaizmirst 

ASV un Rietumu tiesību teorētiķi, tā paplašinot tiesību robeţu, minētajā grāmatā izpaliek.  
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Taču pirms pāris dienām sākusies diskusija laikrakstā “Diena”sakarā ar TV raidījumu 

“100 grami kultūras”, kurā līdzdarbojoties jaunajiem rakstniekiem  aizskārti nopietni 

domājošie rakstnieki un mākslinieki un Latvijas valsts prezidente acīmredzot novedusi pie 

diskusijas par ētiku, jo tiesu darbi šķiet par šo un daudziem līdzīgiem informācijas plūdumiem 

un saturiem nedraud.  Šajā diskusijā atklājas informācijas ētikas vadošas tendences jeb 

domāšanas shēmas, kas valodā atklājas. No vienas puses, tā ir ētikas kā “tikumības rāmju 

“izpratne, kur kaitājums nodarīts interesantumam un brīvībai, vedot pie gluda, citēju 

raidījumam obligāta pielaizīta vērtējuma stila.. Pret iesaktu , ka kultūra un ētika kā tās daļa 

saistāma ar Smagnēju nopietnību iestājas akadēmiskas izglītības cilvēki un atgādina , ka valstī 

toni nosaka “rupekļi internetā un visvairāk pelna dzeltenā prese”( roţkalne”, Ieilgušais uzskats 

par raidījuma provokatīvo vērtību, kas , ētikas robeţas netika pārkāptas- subjektīvs Šlāpina 

viedoklis. Līdz rakstnieces kaunu par saviem spalvas brāļiem.Paula Putniľa atziľa par 

pārraides degradējošo ietekmi.Pašu raidījuma organizētāju pašaizstāvība.  Informācijas ētikas 

pieprasījumu nosaka  iespējas apzināti un neapzināti ietekmēt indivīdus un kopienas ar 

informācijas daudzuma, ātruma un satura starpniecību. Informācijas ētika ir viens no veidiem, 

kā regulēt mūsdienu informācijas apkaimi tā, lai tās ietekme uz privāto dzīvi un publisko sfēru 

būtu pēc iespējas produktīvāka un bagātinātu intelektuāli un emocionāli cilvēku un sabiedrību 

kopumā, vai arī vismaz nodarītu pēc iespējas mazāk kaitējuma. Kvalitātes kritēriji attiecībā uz 

patības bagātināšanos un sabiedrības pilnveidi nav neapstrīdāmi, tomēr tie norāda 
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5. nodaļa.  Sabiedrisko attiecību pretrunīgais ētiskums 

  

1. Profesionālās pozīcijas dilemmas 

2. Pretrunas un to risinājumi 

3. Ētikas kodeksi. 

 

Profesionālās pozicijas dilemmas  

„Tikai nerunāsim par sabiedrisko attiecību tehnoloģijām”, akadēmiskajā publiskā telpā 

sabiedriskās attiecības daţkārt uzlūkotas par eifēmismu. Aizdomas un nepatiku pret SA praksi 

nevar nejust. To  pastiprina arī tradicionālā kultūra, kura atzīst: „tavs darbs lai runā par tevi, 

ne tu pats.” vai „Teicams darbs darītāju slavē.” 
1
Taču vienlaikus pastāv pretarguments tautas 

gudrībai: mūsdienu pasaule nav tik vienkārša un pašsaprotama, ka ar padarīto vien var iegūt 

labu slavu, īpaši politikā un komercattiecībās, kur ar tuvāko apkaimi ir par maz, lai saľemtu 

tikai tās atzīšanu un izdzīvotu ar to. Informācijas tehnoloģijām ir savas iespējas, kā veidot tēlu 

un vēstīt par padarīto, lai to paspilgtinātu un veicinātu atzīšanu, nevis kautrīgi ļautu atklāties 

pašam ilgstošā darbībā un konkurencē ar citiem. Tāpēc kopš 20. gadsimta strauji pieaug 

publicitātes pieprasījums, un vienlaikus attīstās akadēmiska pētniecības nozare, kuras 

papildina augstskolās apgūstamo komunikācijas zinātnes priekšmetu sarakstu. Tādējādi nav 

īpašas jēgas piešķirt apzīmējumam sabiedriskās attiecības un tehnoloģijas eifēmisma statusu, 

ja tās pastāv un sazarojas, apliecinādamas un nostiprinādamas savu it kā nedzēšamo 

eksistenci, bez kuras mūsdienu informācijas, patērniecības, komercvidē vairs it kā nav 

iespējams iztikt. Līdz ar jaunas nozares profesionālu iedibinājumu šaubas un aizdomas 

aizstājamas ar jautājumu par sabiedrisko attiecību kvalitāti, pilnveidi, ētiku un perspektīvu.  

Kā jaunai nozarei, SA nav ilgstošu tradīciju un atbilstošas teorētiskās bāzes. Kā 

pamatots turpmāk, tradicionālā tautas kultūra neatzīst sevis izcelšanu un slavināšanu, ko saista 

ar tukšu lielību, kad darbus aizstāj vārdi, tāpēc SA profesionālā identitāte pati argumentējama 

un apliecināma. Dţeimss G. Huttons norāda uz vairākiem valodā nostiprinātiem aspektiem 

SA profesionālās identitātes noteikšanā: „sociālā un politiskā inţenierija”, pārliecināšana, 

ietekmēšana, publiskā viedokļa vai tēla veidošana, skaidrošana vai pat sātana advokāts.
2
 

Minētais autors saista profesionālo identitāti ar trim lielumiem: klienta interese, iniciativa, 

tēls- priekšstats vai īstenība. 

Sabiedriskās attiecības (SA) ir relatīvi jauna profesionāla un akadēmiska nozare, kuras 

mērķis ir komunikācija ar auditoriju, lai radītu pozitīvu priekšstatu par personu, uzľēmumu/ 

organizāciju, vairojot atpazīstamību, pievilcību un tādējādi nostiprinot tā reputāciju un 
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uzticamību. Kā zināms, atpazīstamība/ publicitāte, reputācija un uzticamība atzīta par 

ekonomisku un citu rezultātu nozīmīgu faktoru, tāpēc SA profesionāļi nodarbojas ar 

mērķauditorijas informēšanu par organizācijā notiekošo, lai ilgstoši nodrošinātu sadarbību un 

nostiprinātu attiecības ar partneriem un pakalpojuma patērētājiem.  

SA profesionālā pozīcija ir divdomīga. No vienas puses, SA ir jāpārstāv darba 

devēju/klientu vēlmes būt publiski pievilcīgam, no otras, godīgi un atklāti jāinformē 

sabiedrība par pārstāvēto uzľēmumu/ iestādi un jāľem vērā ne tikai pasūtītāja, bet nereti no 

klienta atšķirīgs pieprasījums. Sabiedrisko attiecību profesionāļi ir divu kungu kalpi: tie kalpo 

publiskām interesēm, vienlaikus kā atbildīgi aizstāvji kalpodami tiem, kurus viľi pārstāv. Tā 

kā dilemma saglabājas, SA ētika galvenokārt nodarbojas ar saprātīga interešu līdzsvarojuma 

meklējumiem. No grūti savienojamām interesēm veidojas ētiska dilemma, ko teorija un ētikas 

kodeksi mēģina risināt ar „atbildīga advokāta”( responsible advocacy) vai „saskaľas 

veidotāja” (consensus builder) apzīmējumu.
3
 

SA veic sareţģītu attiecību pārvaldības un vadības uzdevumu. Tas, kā publiskā telpā 

„izskanēs” uzľēmums/ iestāde/ persona, nozīmē tā turpmākos panākumus un izdzīvošanu. 

Neprasmīga tehnoloģija var saasināt un radīt jaunus konfliktus, neatrisinot galveno, kas 

nodrošina attīstību.  

Kā vadīt komunikāciju ar publiku augstskolai, kurai mediju kampaņā piedēvēts tās 

profesūras plaģiāts? Kā atšķetināt sabiedrības pamatotu vēlmi zināt augstskolas izglītības 

kvalitāti un mācību iestādes vēlmi saglabāt prestiţu, lai nesaruktu studējošo skaits? Tik plašu 

konfliktu var atrisināt SA tehnoloģijas kopā ar augstskolas vadību, nozīmējot ekspertu 

komisiju godīgai plaģiāta pārbaudei, un atkarībā no tās rezultātiem informējot sabiedrību par 

augstskolas turpmāko stratēģiju izglītības kvalitātes uzlabošanā.  

Sabiedrisko attiecību vērtējums sabiedrībā nav īpaši glaimojošs tāpēc, ka to pavada 

aizdomas par SA tehnoloģiju nolūkiem un mērķiem. Laima Muktupāvela skepsi par SA 

profesiju izsaka samērā parastu priekšstatu veidā:  “Es biju vidutāja starp vecējošo īstenību un 

iedomāto, gribēto. Mele kā tirgussieva, kas slavē vecas zivis. Publiskā oratore, kura 

sabiedrības domas novirzījusi gultnē, pēc kuras pati ilgojās. Es pārstāvēju  sabiedrisko 

attiecību jomu, un ar katru cirtienu marmora baltajā miesā es attālinājos no īstenības. “
4
 Šajā 

izteikumā ietvertas tās nianses, kuras parasti atkārto, vērtējot SA profesiju- aizdomas par 

nepamatoti uzlabotiem un mazticamiem priekšstatiem par organizāciju, iestādi, uzľēmumu, 

ko palīdz veikt profesionālas komunikācijas tehnoloģijas, lai it kā informētu sabiedrību, taču 

ne vienmēr patiesi un atklāti.  Sabiedriskās attiecības skata kā vidutāju starp īstenību, kura, 

būdama vienmēr nepilnīga, ir uzlabojama, un vēlamo priekšstatu. Pateicoties profesionālām 
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tehnoloģijām organizācijas  tēlu var uzbūvēt tik pilnīgu, ka vēlamais pārto par esošo.“ Kas ir 

patiesība? “ kārtējo reizi- līdzīgi kā medijētikas un reklāmas gadījumā-  uzdodams Poncija 

Pīlāta mūţīgais jautājums.  

Viltotā nauda?  

SA visbieţāk uzlūko par īstenības viltojumu. Nāk prātā līdzība ar Šarla Bodlēra darbu 

”Viltotā nauda”, kur sastaptajam ubagam “ar mēmi daiļrunīgajām lūdzēju acīm”
5
 draugs 

cepurē iemet izšķērdīgi lielu sudraba divfranku gabalu, kas, kā izrādās, ir viltota nauda. 

Aizstāvoties pret pārmetumiem, viltojuma attaisnojums pamatots ar iespējamo eksperimentu- 

“kādas sekas- pazudinošas vai citādas- var izraisīt viltotas naudas gabals ubaga rokās.”
6
 

Patiesībā atklājas, ka viltotās naudas devēju vadījis viltīgs aprēķins: darot it kā ţēlsirdīgu 

darbu, vienlaikus pašam atbrīvoties no viltojuma, kad var “par baltu velti iekarot ţēlsirdīga 

cilvēka slavu” 
7
. Drauga/dzejnieka komentārs ir nesaudzīgs: “Es gandrīz jau biju piedevis 

viľam kāri pēc noziedzīgām izpriecām, uz kurām tas nule man šķita spējīgs, es būtu uzlūkojis 

kā ērmīgi interesantu viľa patiku kompromitēt nabagus, bet šo prasto aprēķinu es viľam 

nepiedošu nekad. Būt ļaunam ir neglīti, tomēr apzināts ļaunums dara cilvēkiem kaut cik goda; 

visnepiedodamākais netikums ir darīt ļaunu aiz muļķības.“
8
  

Viltotās naudas tematu, izmantojot minēto Bodlēra  tēlojumu,  turpinājis Ţaks Deridā. 

Viľš saskatījis citas alternatīvas notikuma skaidrojumā, uzsvērdams nevis krāpšanos un 

pārākumu, bet līdztiesīgu spēli. Kā nojaušams, īstenības viltojums izraisa ne mazums 

neviennozīmīgu vērtējumu ne tikai attiecībā uz pašu viltotāju, bet arī uz tā upuriem un 

līdzzinātājiem. 

Lai mazinātu neuzticēšanos un vairotu uzticamību SA profesijai, kā arī lai advokāta 

funkcijas veiktu pēc iespējas godprātīgāk, Ketija Fricpatrika un Karolina Bronšteina uzskaita 

galvenās ētiskās dispozīcijas, kas nepieciešamas SA profesijā: individuāls atbildīgums, zinoša 

(informed) lemšana, multikulturāla saprasme, attiecību veidošana, atvērta komunikācija, 

dialogs, patiesība, atklātums un integritāte (krietnums).
9
 Izvirzīdamas publisko un speciālo 

interešu saskaľošanas ētiku, ko apzīmē atbildīgas advokatūras (aizstāvības) jēdziens, autores 

vienlaikus neaizmirst par reālu attiecību praksi, kurā atbildību bieţi aizstāj bezatbildība , 

atklātību- noslēpšana, krietnumu- negodīgums.  

Kā vairot uzticamību profesijai un „viltotas naudas” izslēgumu?  Lai atbildētu uz 

jautājumu, pakavēsimies pie daţām pretrunām un ielūkosimies SA ētikas kodeksos.  

Kampaľu komunikācijas ietekme turpinās laikā un publiskā telpā. Parasti kampaľas 

ietekme saglabājas arī pēc tās beigām, piemēram, par alkohola nelietošanu pie stūres. Tā 

paplašinās arī, kad mediju vēsti apsprieţ tiešās personu sarunās, to radiējot un nostiprinot. 
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Sabiedriski pieprasīta kampaľas vēsts apliecinoši izplatīs vēsti, kamēr šaubīgas informācijas 

piedāvājums var pastiprināt neticību publiskajā telpā. Organizācijas komunikācija- ir process, 

ar kura starpniecību tā vada attiecības ar iekšējiem un ārējiem iesaistītajiem. Efektīva 

organizācijas komunikācija paredz pozitīvu attiecību tīklu, ko veido Sabiedrisko attiecību 

profesionāļi un kas balstās uz pastāvīgu informēšanu, atbildes reakcijas saľemšanu un 

atbilstošu attiecību vadīšanu.  Vadīšana ietver jaunu attiecību veidošanu, to uzraudzību un 

uzturēšanu. 

 Atšķirība no reklāmas. Ar SA var saprast stratēģisku attiecību pārvaldības tehniku, 

kuras mērķis ir uzticama komunikācija ar publiskā tēla starpniecību. Tāda definīcija varētu 

celt profesijas autoritāti, kura visai nedroša, jo konstruētu publisku tēlu top arvien vairāk, 

kamēr ticība un uzticība tiem nepalielinās.   

Sabiedriskās attiecības mēdz nošķirt no reklāmas stratēģisko mērķu dēļ. Reklāma 

vairāk attiecas uz noteiktu preču un pakalpojumu noieta vairošanu. Visbieţāk reklāma uzrunā 

esošo un potenciālo pircēju, būdama pārdošanas kampaľas instruments. Sabiedriskās 

attiecības savukārt saistītas vairāk ar tēla (image) veidošanu, kas tās atšķir no pārdošanas 

kampaľām.  

SA profesionāli veido publisku tēlu, ko palīdz izteikt Jūlijas Kristevas „Atmiľu” 

ievads: „Bet vai katra autobiogrāfija, pat ja tā neiekļauj „mūs”, nav vēlme padarīt publisko 

tēlu priekš „jums”, priekš „mums” eksistējošu?”
10

 SA var palielināt atpazīstamību, labvēlību 

un pievilcību, tā netieši, protams, reklamējot organizāciju, grupu vai personu. Publiskā tēla 

retorikas iespējas pateicoties TV vai vēl vairāk interneta tehnoloģijām izmantotas tirgus noieta 

un publicitātes vairošanai. Sabiedriskās attiecības ir mediju tehnoloģiju radīta profesija, no 

vienas puses, un tirgus un popularitātes vajadzību pieprasīta un apliecināta atpazīstamības 

darbība, no otras puses. Tā ir informatīvo tehnoloģiju izraisīta iespējamība un nepieciešamība, 

kas vienlaikus publisko un vairo faktus par kādas organizācijas vai personas veikumu un 

popularizē to. Tā nav radīta meditatīvai pašrefleksijai un pašizziľai, bet komunikatīvi 

adresēta, auditorijai, klientiem atbilstoši reāliem panākumiem un pieprasījumam.  

SA reklāma piedāvā profesionāļu komunikācijas konsultācijas vairākos virzienos, 

apľemoties :   

1)informēt plašu auditoriju par uzľēmumu, tā veicinot publicitāti; 2) veidot 

uzľēmuma/ iestādes pozitīvu tēlu un celt reputāciju; 3) uzturēt pastāvīgu komunikāciju ar 

patērētājiem, publiku medijos; 4) informēt uzľēmumu par reitingiem, publicitāti utt. 

sabiedrībā. Tādi pašlaik ir četri galvenie SA speciālistu uzdevumi, kas ieskicē viľu darbības 

lauku. Tas, kas padara SA kampaľu iespaidīgu,  ir gan rūpīga vēsts plānošana (stratēģija), 
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izpētot auditorijas attieksmi, lai varētu to mainīt,  gan līdzekļu izvēle informēšanas taktikai, 

gan vēsts izplatīšana un kampaľas efektu novērtējums. Organizācija var ciest no slikta 

publiskā tēla, kas par tādu veidojas nejaušības un nereti arī patiešām sliktas komunikācijas 

rezultātā, taču, ja tā veidošanu vada negodīgi plāni, to sekas būs bīstamas perspektīvā abām 

pusēm- gan SA profesionāļiem un profesijai kopumā, gan klientam.  

Simetrija un asimetrija. Minētie uzdevumi ļauj saskatīt vēl vienu sabiedrisko 

attiecību aspektu- vai adresāts uzlūkots par dialoga partneru vai tikai ietekmējamu objektu. 

Nošķīrumu, atsaucoties uz Mihailu Bahtinu, piedāvā Dţons H. Prellvics (John H. Prellwitz) 

rakstā ”Dialoģiska tikšanās: Konstruktīva retoriska pieeja mūsdienu publisko attiecību 

praksei”.
11

 Saskaľā ar Gruniga un Hanta (Grunig&Hunt) situatīvo teoriju, minēto attiecību 

raksturojumam lietots simetrijas un asimetrijas jēdziens. Asimetrijas gadījumā akcentēts 

organizācijas labums, nerēķinoties ar perspektīvu sabiedrības vai tās daļas ieguvumu. Piemērs 

varētu būt kāda apšaubāma politiķa vēlēšanu kampaľa, kuras panākumi var nodarīt kaitējumu, 

ja kampaľas ietekmē pretendents  iegūst vietu parlamentāar tehnoloģiju starpniecību, nevis 

pēc nopelniem. Kampaľas veidotāju atbildība ir nosacījums, lai asimetriju aizstātu ar 

simetriju- domāšanu kopsakarā ar sabiedrības vai tās daļas ieguvumu. Monoloģiskā pieeja 

padara citu par „pilnīgi un tikai par apziľas objektu, nevis par citu apziľu”.( p.80), turpat). 

Godīga simetriska komunikācija pieprasa atvērtību un informācijas atklāšanu pēc iespējas 

pilnīgāk otram komunikācijas partnerim.( turpat, 81. Lpp0) Atvērtība piedāvā došanas un 

ľemšanas attiecības, ne tikai vienpusīgu labumu.  Kā notiek ietekmēšana ar tēla starpniecību? 

Kā zināms, ikvienu parādību raksturo daudzas pazīmes, kuru dizains pakļaujas tā veidotāja 

plāniem. Var koncentrēt uzmanību uz vienu īpašību vai faktu tēla dizainā, mazinot citu 

nozīmīgumu. Ētika atgādina par līdzsvarotu informāciju, kas, iespējams, padarīs vēsti mazāk 

spilgtu, totie taisnīgu.  

 Pastāv vairākas pretrunas starp ētisku pieeju un kampaľas efektu. Viena no tām ir tēla 

pozitīvo īpašību pārspīlējums, ko saskaľā ar Gruniga teoriju, sauc par publicitāti.
12

 SA 

kampaľas var pastiprināt vai radīt publicitāti. Slavenības vairumā gadījumu ir publicitātes 

radītas asimetriskas konstrukcijas. 

Dilemmas un to risinājumi 

SA ētika balstās uz vairākām dilemmām- sareţģītu un pretrunīgu izvēļu gadījumiem. 

Tās klasificējusi komunikācijas speciāliste Šerija Beikere,
13

 atsaucoties uz Rašvorzu Kideru 

(Rushworth Kider). Minētie autori pievērš uzmanību 4 dilemmu veidiem: 1)starp patiesību un 

lojalitāti, 2)individuālo un kopienas interesi; 3)īstermiľa vēlmēm un ilgtermiľa perspektīvu; 

4)taisnīguma un veiksmes (mercy) pretrunām.
14
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Starp lojalitāti un godīgumu. Pretrunu starp lojalitāti un patiesīgumu uzlūko par 

parastāko un nozīmīgāko ētisko dilemmu.  

Tā kā speciālists identificējas un atzīst savu piederību iestādei/ organizācijai, lojalitātes 

vēlme var nonākt konfliktā ar patiesumu. Tāpat kā sliktā paušana par savu ģimeni- tēvu, māti, 

brāļiem/ māsām un citiem tuviniekiem nav uzlūkojama par tikumisku rīcību, arī savas darba 

vietas publiska kritika un nicinājums uzlūkojams par zināmu nodevību. Ar darba devēju vieno 

uzticība, saistības, līgumi, pienākums, ar sabiedrību- patiesības teikšana un godīga 

komunikācija. Izvēle bieţi vien nav vienkārša- būt savas iestādes nodevējam aizstāvības vietā 

vai vēstīt patiesību, kas nav labvēlīga uzľēmumam, taču ko prasa godīgas attiecības. Pastāv 

kāda nemanāma un tomēr noteikta robeţa, kur lojalitāte saduras ar sabiedrības tiesībām zināt 

patiesību. Slikta finansiālā situācija bankā var uzlikt saistības SA speciālistam necelt paniku 

un atklāti nevēstīt bankas finansiālās grūtības sabiedrībai, kas var neglābjami novest pie 

bankrota, taču pilnīgi noklusēt patiesību būtu ne mazāk bīstami, tāpēc svarīgs veids, kādā 

lojalitāte un sabiedrības pieprasījums pēc patiesas informācijas ir savstarpēji samērojami. 

Vēlmju pretrunu palīdz atrisināt veids, kādā informācija pausta. Bez pārspīlējumiem un bez 

noklusēšanas- tas ir sareţģīts vidusceļš, kas praktiski ejams daudzos gadījumos, lai paliktu 

uzticīgs savai darba vietai un vienlaikus patiesībai, bieţi balansējot uz naţa asmens. 

Gadījumā, kad vēlmju konflikts nav atrisināms, nākas atteikties no kādas vēlmes, darba vietas 

vai profesijas vispār. Patiesa informācija ir nepieciešama racionālai lemšanai un rezultatīvai 

ilgtermiľa sadarbībai.  

Indivīda un kopienas attiecību sadursme rodas, kad indivīda principi nonāk konfliktā 

ar kopienas mērķiem un vēlmēm. Savtīgums raksturīgs gan SA speciālistam, gan viľa 

pārstāvētajai organizācijai vai sabiedrībai, un SA mērķi var nonākt pretrunā ar tiem. 

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir viens no dilemmas risinājuma veidiem, ja  tā nav tikai 

SA tehnoloģijas rezultāts, bet patiesa vēlme sniegt kopienai labumu. KSA nodrošina saskaľu 

starp uzľēmuma kopienas interesēm un vēlmēm, būdama ne tikai . organizācijas reklāma, bet 

arī labdarības darbība, lai iekļautos dabas un sociālā vidē, nesot tai labumu.  

Īstermiņa un ilgtermiņa mērķu konfliktu var saskatīt vides saglabāšanā, kad peļľa 

vedina ignorēt vietējās kopienas veselības vai dabas saudzības intereses. Intereses ir vēlmju 

kopums, kas raksturīgs kādam subjektam. Īstermiľa vēlmju piemērs ir vēlēšanu kampāľas 

veiksme, kura var būt pretrunā ar efektīvu valsts vai pašvaldību pārvaldību, ko nespēs īstenot 

par lieliem kampaľā ieguldītiem līdzekļiem nejauši varu guvušais pretendents.  
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Taisnīguma un veiksmes pretrunas  izpauţas  līdzekļu izvēlē, lai iegūtu veiksmīgu 

rezultātu, par kuru saľemta samaksa. Runa ir par kampaľu prêt konkurentu, kura 

nomelnošanai izmantotas tenkas un baumas vai melīga informācija.  

 

SA morālā regulācija 

Morāles noliegums. Pastāv nedrošas un pārprastas attiecības, kurās nebalstās uz 

patiesi drošu informētību, atklātību, bet uz aizdomām. Nenoteiktības pārvarēšanas modelis der 

arī organizācijas komunikācijā. Tā kā profesionālā ētika pieprasa pēc iespējas godīgāku un 

taisnīgāku tēla veidolu, ne viena vien SA firma morāli uzlūko par pamatotu šķērsli peļľas 

gūšanai. To pavada slēpts vai atklāts morāles normu un vērtību noliegums, atzīstot tās par 

muļķību, naivitāti vai lieku laika tēriľu, kas ir pretrunā ar profesionālu veiksmi. Augstprātība 

un cinisms pastiprina nepatiku pret morāles nosacījumiem, par galveno uzdevumu izvirzot 

prasmi veidot interesantu tekstu, kas var „iekrist” acīs ţurnālistiem un citiem informācijas 

lietotājiem, īpaši potenciāliem un esošiem klientiem.  

Kādas SA aģentūras direktors, atbildot uz pētnieka intervijas jautājumiem, izsakās ar 

atklātu nepatiku pret morāles prasībām. (Skat. kādas studentes mācību interviju ar SA firmu 

PR Holding). Viľa rakstītajā  credo par to, kā izteikties, lai piesaistītu uzmanību, var nojaust 

vienu mērķi- veidot tēlu vai rakstīt tā, lai minētās profesionālās prasmes dēļ iegūtu pēc 

iespējas vairāk klientu. Interesanti, ka šos padomus par to, kā rakstīt, izdevies nopublicēt 6 

informācijas tīklu portālos. Tiktāl varam runāt par veiksmi un reālu morāles ignorances 

efektu. Taču rakstam seko portālu lasītāju komentāri, un tie norāda uz šaubām un nicinājumu. 

Delfu portāla komentāros nav nekā no labvēlības cieľas, ticības un uzticības, drīzāk rakstu 

pavada nievas un skepse, vainojot tukšumā, norādot uz seklumu, augstprātību, krāpniecību. 

Vienlaikus izskan pamatota neuzticēšanās SA institūtam vispār, ja tikai sensacionālas 

intereses radīšana par katru cenu ir tās vienīgais mērķis. Kā nojaušams, tukšas popularitātes 

praksei ir tiešs un netiešs rezultāts : uzmanība piesaistīta, taču īslaicīgi, jo patiesas 

uzticamības nav un ilgstoša sadarbība nav paredzama.  

Morāles klātbūtne patiešām neatvieglo tūlītējas, bieţi nekaunīgas veiksmes un peļľas 

gūšanu jebkādiem līdzekļiem. Atbildība pret aģentūru, klientiem, SA informācijas lietotājiem, 

profesionālo nozari utt. pastāv un saistīta ar reālām sekām. Tā aicina  rīkoties saprātīgi un 

apdomīgi, izvērtējot, kā SA relīze, preses konference, kampaľa un citi pasākumi izskanēs 

publiski, kādu ilgstošu efektu tie izraisīs. Ja nekādi ierobeţojumi un pašierobeţojumi 

nepastāv, ilgstoša uzticība viltotai naudai nozīmētu vienaldzību vai muļķību un lētticību, kas 

taču nav saprātīgs sadarbības un uzticēšanās nosacījums. Tikai amorālā apkaimē var atļauties 
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izmantot krāpniecību, lai iemānītu viltotu produktu. Panākumi var būt aiz nejaušības un 

pārpratuma, taču to īslaicīgums  arī var būt sabiedriski bīstams, ja runa ir par politiskajā 

komunikācijā pieviltiem vēlētājiem vai apmuļķotiem pircējiem. Nākas atkārtoties un atzīt, ka 

SA institūts kopumā un atsevišķa pakalpojumu sniedzēja firma var gūt vienreizēju labumu, 

taču perspektīvā vairāk garantiju būs tai iestādei vai uzľēmumam, kurš atbildīgi rēķināsies ar 

sekām un domās par tām publiskā tēla veidošanas kopsakarā. Profesionāls godprātības 

ieguvums būs uzticēšanās un paļaušanos uz kvalitatīvu pakalpojumu.  Tāpēc uz ētisku 

profesionalitāti aicina profesionālie ētikas kodeksi SA nozares profesionāļiem gan ASV, gan 

Eiropā. Paanalizēsim, ko no profesionāla SA speciālista prasa un ko sola minētie kodeksi.  

SA ētikas kodeksi 

Sabiedrisko attiecību jēdziens norāda, ka, kā jau uzsvērts iepriekš, par centrālo 

publisko attiecību teorijas un prakses organizējošo tēmu uzskatāms komunikatīvo attiecību 

veidošanas uzdevums. Sabiedriskās attiecības spēj izcelt un paspilgtināt patiesi vērtīgu 

devumu sabiedrībai, bet var vairot mākslīgu popularitāti, konstruēt nepamatoti uzlabotu tēlu, 

izcelt to, kas nav tā vērts. Tas, cik lielā mērā mākslīgā un profesionālā popularizācijā un tās 

retorikā ienāk apzināts viltojums un maldinājums, atkarīgs no SA speciālistu godprātības- pat 

gadījumos, kad viľa profesionāli darītais darbs finansiālu vai kādu citu apsvērumu dēļ ir 

veicams šaubīgas reputācijas klienta sakarā. Risinājums ir godīgā mēra sajūta un aristoteliskā 

vidusceļa pozīcija bez mākslīgi radītiem mītiskiem stāstiem un pārspīlējumiem. Nākas 

atcerēties antīkā domātāja tikuma skaidrojumu, kas izsecināts no viduspunkta starp galējībām, 

kur tikums nozīmē divu galējību izslēgšanu praktiskā lemšanā. SA nav pašas par sevi 

atzīstamas par viltojumu, izskaistinājumu, uzveduma veidošanu autoritātes nolūkā: savi 

godprātības un taisnīguma nosacījumi ir jebkurā profesionālā vidē un, apzinoties publiskās 

retorikas nolūkus un mērķus, SA ētika, kas iekļauta rakstītos kodeksos un īstenota darbībā, 

attaisno un dara lietderīgu pašu profesiju.  

Pastāv vairāki starptautiski vai globāli SA ētikas kodeksi. Viens no agrīnākajiem ir 

ASV sabiedrisko attiecību asociācijas( PRSA- Public Relations Society of America) ētikas 

kodekss, kas pieľemts   gadā.  

Šajā kodeksā, galvenokārt, uzsvērts 1) godīgums, lai garantētu profesijas prestiţu un 

darbotos sabiedrības interesēs; 

2) atgādināts cieņas princips gan pret esošiem un bijušiem klientiem, darba devējiem 

un citiem SA iesaistītajiem; 

3) galvenais akcents likts uz patiesumu- atturēšanos no maldinošas informācijas, 

manipulācijas, neīstuma, meliem, nepatiesiem apgalvojumiem, negodīgiem salīdzinājumiem, 
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aizguvumiem, kas uzdoti par savu viedokli; uzsvērta nepieciešamība sniegt pēc iespējas 

daudzpusīgāku informāciju, iekļaujot riskus, ieguvumus un zaudējumus; 

4) kodekss attur no interešu konfliktiem, uzverot atklātību un darbības caurredzamību 

5) vienlaikus, kā jebkurā informācijas vidē, atgādināta privātuma aizsardzība un 

konfidencialitāte. Kā zināms, minētais nosacījums pastāv un attiecināms arī uz ţurnālistiku, 

reklāmu un citām komunikācijas jomām;  

6)Visbeidzot kodeksi uzsver individuālu un sociālu atbildību par lielāka cilvēku daļas 

labumu, ne tikai uzľēmuma peļľu vai autoritāti 

Līdzīgi principi uzsvērti Starptautiskās sabiedrisko attiecību asociācijas ( IPRA- 

International Public Relations Association) kodeksā. Par nelielu papildinājumu varētu uzlūkot 

pamatotas uzticēšanās norādi, ko var iegūt ar atbilstošu uzvedību plašā attiecību spektrā ar SA 

iesaistītiem cilvēkiem.  

Blakus norādītiem pamatprincipiem atsevišķos padomos konkretizēta ikviena SA 

speciālista individuālā uzvedība noteiktās situācijās. Ziemeļilinoisas universitātes profesors 

Ričards Johannesens, piemēram, norāda uz individuālu pārliecību un patiesumu: „Nekad 

nedrīkstētu izlikties par ekspertu jomā, ko labi nepārzina” vai „Nav vēlams censties parādīt 

savu viedokli gadījumos, kur jūsu pozīciju patiesāk atspoguļotu nelielas šaubas” vai „Nekad 

nevajag aizstāvēt ideju, kurai jūs pats neticat.”utt. 

Latvijā nav izdevies izveidot savu SA profesionāļu ētikas kodeksu līdzīgi kā 

ţurnālistiem vai reklāmas speciālistiem, bet uz tā nepieciešamību norāda gan paši 

profesionāļi, gan klienti, bet īpaši auditorija, kura vēlas palikt nemaldināta un nemanipulēta. 

Viena no plašāk skatītām problēmām, kas pastāv reāli un ko neregulē ētika, ir ţurnālistu un 

SA speciālistu attiecības.   

Sabiedriskās attiecības un ţurnālistika: vai interešu konflikts? Ţurnālistika  

iesaistīta SA raţotās informācijas patērēšanā un vairošanā, pildot starpnieka lomu ar 

auditoriju. Divu nozaru speciālistu sadarbībai un principiem, uz kuriem tā balstās, ir nozīmīga 

loma SA produktivitātē. Sabiedrisko attiecību speciālisti raţo informāciju, kas bieţi tālāk 

nodota ţurnālista ziľā- publicēt vai ne, tā piedaloties publiskā tēla un publiskās telpas 

veidošanā. Informācijas precizitāte attiecināma gan uz SA speciālistu, kas veido relīzi, gan uz 

ţurnālistu, kas to izmanto. SA piegādā informāciju medijiem, un informācijai jābūt skaidrai, 

precīzai un patiesai. Ţurnālists nedrīkst pēc sava ieskata pārāk brīvi interpretēt SA 

informāciju, kas bieţi noved pie patiesības deformācijas.  

Latvijā galvenā problēma- ērts sabiedrisko attiecību speciālistu radīto relīţu atstāsts, 

kas ir bez riska, jo pastāv atsauces iespējas. Tas ir viegls, ērts un labi atmaksāts, ar to var, sevi 
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nepiepūlot, pelnīt. Taču SA informācija ir jāsaprot un tā nav jāuztver kā pašsaprotama, bet 

nākas to pārbaudīt. Daţkārt tā var kalpot par ierosmi pētnieciskai ţurnālistikai un citām 

interesēm.  

 Tas, kas parasti apdraud abu minēto komunikatoru attiecību uzticamību, ir interešu 

konflikts, ko Latvijā parasti visvairāk veido savstarpēja pazīšanās un tās izmantošana vai 

amatu savienošana.  Kursa vai studiju biedra, kaimiľa, vienkārši paziľas statuss ļauj vienoties 

par publikācijām vietējā preses izdevumā, neapzinoties un nevērtējot draugu būšanu no 

ietekmes un netaisnīgas priekšrokas došanas jeb prioritātes viedokļa. Atrast nepazīstamu 

cilvēku mazpilsētā vai novadā daţkārt ir neiespējami. Attiecības ar ţurnālistiem ir 

daudzveidīgas un vienmēr nav turamas aizdomās. Sabiedrisko attiecību rokasgrāmatās 

uzsvērta nepieciešamība veidot personiskus kontaktus ar medijiem, lai uzzinātu, kas interesē 

ţurnālistus un iepazītu viľu profesiju.
15

 Attiecības ar ţurnālistiem ir veidojamas tā, lai, 

nenovēršami pastāvot, tās nenovestu interešu konfliktā, kad pazīstamu speciālistu un viľu 

klientu informācija nonāk presē, TV vai radio un portālos bieţāk nekā svešu, citu  SA 

profesionāļu informācija, tā pārkāpjot taisnīgas un vienlīdzīgas tiesības uz informāciju.  

Otra interešu konflikta izpausme ir amatu savienošana, kad ţurnālists piepelnās SA 

darbā un publicē informāciju par savu klientu vai uzľēmumu, protams, pozitīvu. Radio 

ţurnāliste, kas strādā ierakstu firmā par sabiedrisko attiecību speciālisti vienlaikus nevar sekmīgi savienot amatu 

ar mūzikas raidījumu redakcijas pienākumiem. Pat tad, ja ţurnāliste centīsies godīgi informēt par ierakstu firmas 

jaunumiem, to turēs aizdomās par reklāmu. Viena amata pienākumi traucē otra blakus darba veikšanu.  

Ţurnāliste, kura konsultējusi politiķus par to, kā publiski uzstāties, nevar uzľemties apmācīto intervijas 

uzdevumu. Līdzīgi kā sporta preču veikala vadītājam pastāv pastāvīga potenciāla interešu konflikta situācija, ja 

viľš ir redaktors vai ţurnālists kādā no sporta preses izdevumiem vai raidījumiem.  

Kampaņas komunikācija.  

Saskaľā ar Marijas Annas Mofinas definīciju, par kampaľu  var saukt vēstu sēriju, 

kura ir plānota, lai ietekmētu mērķpublikas attieksmi un rīcību saistībā ar kādu organizācijai / 

grupai/ personai  nozīmīgu situāciju ( Moffin).  Parasti nošķir trīs kampaľu veidus: 

komerciāla, politiska un sociāla kampaľa. Katrā no tām savi ētiskie aspekti. Saskaľā ar 

Makgaira ( Mc Guire) matricu, kampaľai jābūt ticamai, spilgtai un saprotamai. Pretruna var 

rasties starp spilgtumu un ticamību, kur tikai profesionālisms un gaume palīdz tās līdzsvarot. 

Kampaľas komunikācija ir atbildīga gan pret līdzekļu devēju un līdzekļu efektīvu lietojumu, 

gan pret auditoriju. Nav nekā vienkāršāka, kā teorētiski norādīt, ka kampaľas mērķis ir izplatīt 

sociāli atbildīgu informāciju ar morāli pieľemamiem līdzekļiem, taču spilgtuma un vieglās 

saprotamības  prasība var nonākt pretrunā ar atbildīgu asimetriju.  
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Otrā pretruna ir sareţģītāka. Tā izveidojas sakarā ar spilgtu, profesionāli efektīvu 

kampaľu, kas organizēta par labu kādai apšaubāmas reputācijas personai vai grupai un 

organizācijai.  

Aizdomās par korupciju turēts politiķis par milzīgiem līdzekļiem nopērk sev labvēlīgu kampaľu. 

Kampaľas profesionāļi strādā godīgi, lai kampaľa izdotos, tā ir efektīva, vēlēšanu kampaľa ir rezultatīva, taču 

politikā ievadīts negodīgs, savtīga labuma cilvēks. 

 Pretruna starp godīgu profesionālismu un šaubīgu kampaľas mērķi  apšauba ieguldīto 

pūļu ētiskumu, taču, ja kampaľa nebūs efektīva, cietīs firma. Atteikšanās no kampaľas nesīs 

zaudējumus firmai, slikti un neefektīvi veidota kampaľa tāpat, taču atturēs no neētiskas 

politikas .  

Profesionāli godīga kampaľa balstās gan uz neviltotiem faktiem, gan uz nopietnu 

pētījumu, lai izprastu auditorijas iespējamo reakciju.  Kā raksta Dīns Kazoleass (Dean 

Kazoleas) kampaľa par atturēšanos, nevis atteikšanos no alkohola lietošanas, pirms sēšanās 

pie stūres nebūs efektīva, jo tā prasa racionālu lemšanu iracionālā stāvoklī. 
16

  

SA speciālistu stāsti/ narratīvi. Par SA veidojas stāsti un savus stāstus tām adresē 

paši speciālisti/ profesionāļi, jo-  kas ir cilvēks, iestāde vai profesija bez stāsta? Stāsts 

organizāciju pārvērš komunikatīvā notikumā, lai apziľā pastāvētu tās dubultojums paralēli 

reālai darbībai. Informācijas dzīve var labvēlīgi ietekmēt īsteno, daţkārt aizstājot to, citkārt 

paspilgtinot vai noliedzot to un piedāvājot citu priekšstatu. Taču ilgstošai un drošai sadarbībai 

vajadzīgi ne tikai stāsti, bet arī rezultāti. Tāpat kā stāsti arī rezultāti var būt vēlmju ziľā 

pretrunīgi. Popularitātes vēlme daţkārt izslēdz godīgumu līdzekļu izvēlē. Atpazīstama un 

uzmanības piesaiste par katru cenu  var nodarīt kaitējumu citiem, kā tas Mazsalacas meteorīta 

kampaľā, kur materiālus un laika zaudējumus cieta ugunsdzēseji, zinātnieki, policija un citi 

notikumā iesaistīti. Šādos gadījumos labā slava var pārvēsties skandalozā, un robeţa starp 

vienu un otru ir samērā trausla. SA darbs ir reputācijas un atzīšanas vairošana.  

Daţkārt patētiski norāda, ka SA vienīgais arguments ir patiesība”
17

. Paši sabiedrisko 

attiecību speciālisti meklē godīgas spēles noteikumus, jo ticība un uzticēšanās ir 

komunikācijas daļa un jēgas nosacījums. Taču, kā jau norādīts, patiesība nav elementāri un 

uzskatāmi pamatojama un izrādās pati daţādi skaidrojama 21. gadsimtā, uzsverot tās 

nenoteiktību. Taču atteikties no tās nedrīkst gan patiesas informācijas , gan melu un patiesību 

vai puspatiesību nošķīruma dēļ, kaut arī apšaubāms ir tās absolūtais tēls.  

Stāsti var būt patiesi, melīgi vai puspatiesību garā veidoti. No tiem atkarīga 

uzticēšanās vai neuzticība. (Walter Fisher.(1987). Human communication and narration: 
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Toward a philosophy of reason, value, and action. Columbia: University of South Carolina 

Press.) 

Iedomātās figūras. Kā zināms, iztēle spēj uzburt mirāţām līdzīgas ainas, ko grūti 

nošķirt no patiesības. Grūti tāpēc, ka cilvēks ilgojas un vēlas kaut ko līdzīgu iedomātajam, tik 

ļoti alkst, ka gatavs piekāpties iedomu priekšā. Tikai izslāpušais redz slāpes veldzējošu oāzes 

mirāţu tuksnesī. Verbāli un vizuāli var uzburt tik pievilcīgu uzľēmuma, politiķa tēlu kā 

„Ansīša un Grietiľas” dziļā meţā uzieto burvju māju, kas būvēta no vieniem saldumiem, bet 

kas īstenībā slēpj baisas raganas būdu. Arī Ţorţs Bataijs raksta par saviļľojumu, ko iedomātās 

figūras mums spēj sagādāt.
18

 Katra pēkšľa dzīves vīzija ir nabadzīga salīdzinājumā ar citu, ko 

radījusi refleksija un vēsturnieka māksla. Bet ja to pašu attiecina uz mīlestību, kuras 

inteligiblā patiesība rodama atmiľā( tik ļoti, ka mītiskie varoľi šķiet daudz patiesāki par mūsu 

pašu), vai nebūtu pamats teikt, ka liela ugunsgrēka mirklis, (Runa ir par revolūcijas 

atveidojumu- S.L.) pat, ja to nepilnīgi atklāj /mūsu pusaklā (purblind- trulā, neapķērīgā) 

apziľa, pārľem mūs pilnībā? ”
19

. SA izmanto verbālu un vizuālu izteiksmi apziľā radītai 

figūrai/ tēlam. Līdzīgi arī profesionāls tēla veidotāju veikums var jaukt īstenību ar veidojumu 

un radīt šķietamības priekšstatu, kas būtiski neatbilst īstenībai.  
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6. nodaļa Jaunās komunikācijas tehnoloģijas un ētika.  

1. Nenoteiktās pārmaiņas  

2. Regulācijas problēmas 

2.1. Interneta viesmīlība 

2.2. Lorensa Lesiga ( Lawrence Lessig) brīvas kultūras ideja 

2.3. Anonimitāte 

2.4.Komentāri 

2.5. Blogu ētika 

2.4. Pirātisms 

2.5. Informācijas drošība 

 

3. Reālās un virtuālās attiecības 

 

Šai nodaļai vajadzētu būt visplašākajai un nozīmīgākajai, jo tā saistīta ar pašlaik 

perspektīvāko un jaunāko komunikācijas kanālu- informācijas tīmekli/ tīklu jeb internetu, kam 

vismaz tuvākajā laikā, pieder būtisku pārmaiľu loma publiskajā telpā, pārvaldē un 

starppersonālajās ttiecībās. Jau 1986. gadā amerikāľu pētnieks Neils Postmans apgalvojis, ka 

jaunās tehnoloģijas, pie kurām viľš tolaik pieskaitīja televīziju, maina simbolisko kultūras 

vidi un pieteicis mediju ekoloģijas studijas
1
. Ekoloģijas jēdziens gan nav iesakľojies, taču 

turpmākie pētījumi apliecinājuši, ka klāt nākušās komunikācijas tehnoloģijas kalpo par 

nozīmīgu simboliskās un sociālās vides pārmaiľu izraisītāju, ieskaitot identitāti, domāšanu, 

savstarpējās attiecībās un kultūru.  

Nenoteiktās pārmaiņas 

 Kā liecina nu jau ne mazums pētījumu par virtuālo jeb digitālo ētiku, jauno 

tehnoloģiju saturs mainās tik ātri, ka nevajag daudzus gadus, lai informācija par tām 

novecotos, tāpēc nav iespējams minēt skaidri formulētas pētījumu paradigmas. Radio un TV 

tehnoloģijas, kas nesen vēl radīja novitātes iespaidu, mūsdienās pieder vēsturei, tā arī vēl īsti 

neapliecinājušas tām paredzēto ietekmi- laika patēriľu, samazinot personālās un ģimenes 

attiecības, TV šovu ietekmi utt. Globālais informācijas tīkls savukārt ir jauns komunikācijas 

tehnoloģiju radīts interaktīvas komunikācijas veids, kas veic informējošu un izklaides 

funkciju
2
. Tā izziľa ir tikko sākusies. Uztvert jaunas ētikas iezīmes pašlaik jau daļēji var, taču 

tās var izrādīties maldīgas un nepārliecinošas perspektīvā. Galvenā problēma saistās ar jaunu 

regulatīvu principu piemērojamību, lai, neierobeţojot vārda brīvību, kontrolētu informācijas 

plūsmu par labu cilvēka prāta un jūtu attīstībai.  
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Vai jaunie mediji veicina refleksīvo kultūru? Daţkārt Maršala Makluana kopsakarā 

tehniskajiem medijiem un to izraisītajām iespējām, piemēram, sarunu, realitātes šoviem, 

piedēvē refleksīvās kultūras lomu, kad tie interaktīvi iesaista publiskās pārdomās par iepriekš 

atklāti neskārtiem attiecību jautājumiem. Ar refleksivitāti saprasts citāds skatījums uz lietām 

jaunu zināšanu gaismā.
3
 Ekspertu un publikas viedokļiem mijdarbojoties, ievadītas pārdomas 

par ikdienā nepiedzīvotiem notikumiem. Vienlaikus ar iespējām ir vērtējams pārdomu saturu 

un dziļumu. Lai piesaistītu auditoriju, bieţi nākas izmantot sensacionalitāti. Televīzijas vai 

citu elektronisko līdzekļu lietojumam atvēlētais laika limits un viedokļu daudzums nepieļauj 

iedziļināšanos, toties atklāj pārdomu nejaušo raksturu un virspusējību, pie kuras pierod. Līdz 

ar to nākas atzīt, ka daudzi temati nejauši piedāvāti refleksijai sensacionalitātes dēļ, kamēr 

atstāti novārtā būtiski sociāli, politiski un morāli jautājumi kopā ar cēlonības analīzi. Kas 

ierosinājis baiso Norvēgijas slaktiľu 2011? Kāda loma tajā ir virtuālajai dzīvei? Vai geju un 

lesbiešu kultūra ir pašas ikdienas dzīves pieprasīta vai sensacionālu tematu masīvas 

intensitātes radināta? Vai pedofilijas un citu perversu seksuālo attiecību tieksmes nevairojas, 

tās atkārtojot?  Skaidrs, ka globālais informācijas tīkls ietekmē lokālās tradīcijas, paradumus 

un attiecības. Kas pierasts vienā kultūrā, var nemanāmi informatīvi pārplūst citā kultūrā un 

subkultūrās, elektronisko mediju raidīts: postmodernā daţādība pieļauj un pieradina 

izaicinošai citādībai.  

 Interneta un digitalizācijas tehnoloģijas sazarojas un piedāvā jaunas iespējas ne tikai 

lokālai, bet globālai komunikācijai. Jaunās tehnoloģijas ietver gan satelīta radio un televīziju, 

gan digitālās tehnoloģijas, Internetu un World Wide Web, sociālos tīklus. Komunikācija, kas 

notiek ar datortehnikas starpniecību, tiek saukta par jauno pretstatā tradicionālajai 

komunikācijai. Latvijā plašāk lietots e- pasts, interaktīvie portāli, sociālie tīkli utt. Vienlaikus 

ar jaunām tehnoloģijām rodas pētījumi, kuros, iespējams daţkārt pārāk skeptiski, ar vilšanos 

uztvertas gan datorkomunikācijas iespējas, gan to ietekme uz cilvēku attiecībām, apziľuun 

kultūru kopumā. Acīmredzot tapšanas stadijā neder ne pārāk konservatīva, ne vienkāršoti 

aizrautīga pieeja, nākas rēķināties ar jaunās situācijas nenovēršamo klātesamību un 

perspektīvu, koncentrējoties uz ieguvumu un zaudējumu asredzīgu vērojumu.  

 Pie ieguvumiem minami: pirmkārt, ērtā un ātrā plašas informācijas pieejamība, otrkārt, 

interaktivitāte, treškārt attiecību veidošana ne tikai ar daţiem telpiski un ķermeniski 

klātesošajiem līdzdzīvotājiem, bet virtuāli ar citas pieredzes un ģeogrāfiskās telpas pieredzi. 

Zaudējumi (vismaz pašreizējā datorkomunikācijas attīstības līmenī), pirmkārt, ir atlases jeb 

selektivitātes grūtības, izvēloties patiesi nozīmīgu informāciju, kas izglīto, dara zinošāku un 

cilvēcīgāku, un nošķirot to no izaicinoši citādā, kam piemīt tikai jaunā un nepierastā vērtība.  
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Informācijas atlases grūtības noved pie būtiskā un nebūtiskā robeţu izzušanas. Līdzīgi elitārās 

un populārās mākslas robeţu sajaukumam, arī informācijas laukā vispār nenākas viegli nošķirt 

akadēmiski pamatotu tekstu no populāras informācijas plūsmas. Otrkārt, paliek atklāts 

jautājums par ietekmi uz reālām attiecībām, ja pārspīlēti ilgi virtuāli dzīvots sociālo mediju 

vai spēļu apkaimē, kur dzīves dekontekstualizācija iespējama lielākā mērā nekā televīzijas 

kopsakarā. Treškārt, pagaidām pie zaudējumiem pieskaitāmas arī regulācijas grūtības un to 

sekas. No komunikācijas ētikas viedokļa vispirms pakavēsimies pie pēdējā- regulācijas 

iespējām.  

Regulatīvās problēmas 

Interneta viesmīlība. Uz viesmīlību un viesa statusu norāda mājas lapu durvis, kuras 

atvērtas jebkuram viesim neatkarīgi no dzimuma, vecuma, profesionālās piederības vai sociālā 

statusa.  Rodţers Silverstons analizē globālo mediapolisā pastāvošo viesmīlību ar tās 

dilemmām. No vienas puses, internets it kā piedāvā viesmīlīgu mājīgumu, uz ko norāda 

valodas lietojums ar tādiem vispārējiem jēdzieniem kā mājas lapa, saimnieks, 

viesis/apmeklētājs (host).
4
 Vienlaikus šajā diskursā samanāma ironiju, jo tehnoloģija nozīmē 

cilvēcisko, dzīvo un tiešo attiecību deantropoloģizāciju.
5
 Kīborga situācija deformē 

cilvēciskās viesmīlības izjūtas, padarot internetu par anonīmu māju, saimnieku un viesi, kur 

var uzvesties citādāk nekā reālās mājās ar to viesmīlības tradīcijām.  Anonimizācija un 

nekontrolējamība ne tikai ļauj uzvesties bez apmeklētāja pietātes pret cita īpašumu un 

tradīcijām, bet īstenot nekontrolētu vēlmju, citādi sociāli nepieļautu un neīstenojamu, stihiju. 

Ļaunumu, perversitāti, neķītrību internetā var uziet tikpat viegli, cik nozīmīgu pieredzi, 

labvēlību, līdzcietību.  

Viesmīlības ētika patiešām piemērojama ikvienam interneta apmeklētājam kā jābūtība 

un realitāte. Ne visi viesi uzvedas pieklājīgi, ne katrs prot pateikties par viesošanos. Ne visi 

prot būt labvēlīgi un interesanti sarunu biedri ar blogotāju vai mājas lapu forumu veidotājiem. 

Māju durvis var noslēgt nevēlamam ciemiľam, kamēr internets ir atvērts ikvienam. 

Ciemošanās iespējas ir tik plašas un nekontrolētas, ka nereti rada viesmības neiespējamību jeb 

bezmāju, bezsaimnieka iespaidu. It kā vajadzētu justies un uzvesties kā ciemiľam un kā 

saimniekam, taču informatīvās uzraudzības un kontroles grūtības, tiesiskie ierobeţojumi un 

reālas tehniskas iespējas pārraudzīt apmeklētāju uzvedību, padara tradicionālās māju 

saimnieka un viesa lomas neskaidras. Sociālie mediji gatavi kultivēt saimnieka un varas 

izjūtas „viesu”piesaistes vārdā, ļaujot ikvienam pašam brīvi izvēlēties tekstu, valodu, nozīmi, 

attieksmi. Saimnieka atbildība par ielūgto svītrota, jo viľš īsti nepārvalda ne ielūgtos, ne savu 

ikvienam pieejamo īpašumu, kas paredzēts komunikācijai. Turklāt viesis var pārmest 
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saimniekam cenzūru un vārda brīvības ierobeţojumus. Šādā situācijā visu nosaka ikviena 

godprātība, intelekts, atbildība un uzticamība. Mājas, saimnieks, viesis- lomas modificētas, 

taču pašuzraudzība un atbildība paliek. Rodţers Silverstons lieto mediētas intimitātes 

apzīmējumu, kas izpauţas dialogā un citās interaktīvās formās.
6
  

Par viesmīlības paradoksiem savulaik izteicies Ţaks Deridā
7
, norādīdams, ka 

viesmīlība nav iespējama bez mājām un to saimnieka lomas. Taču vienmēr katrā kultūrā 

pastāvējušas savas tradīcijas attiecībā uz viesa tiesībām. Latviešu kultūrā, piemēram, bez 

gaidītā ciemiľa un ciemos aicinātā pastāvējis nelūgtā viesa statuss, kas uzľemts ar piesardzību 

un bailēm. Nav pētījumu par to, kā un vai viesmīlības lokālās tradīcijas ietekmē uzvedību 

intertīkla mājas lapās, taču virtualitātei un anonimitātei acīmredzot ir citi noteikumi atšķirībā 

no tradicionālās kultūras. Interneta lietotāja ētika būtu saistāma ar lūgtā, ne nelūgtā viesa 

pieklājīgas un atbildīgas uzvedības noteikumiem, lai saudzētu un distancēti uzvestos cita 

veidotā mājā un nesajauktu ciemiľa statusu ar saimnieka tiesībām. Ciemiľam ir ļauts kritizēt 

otru- saimnieku un citus viesus, taču kultūras robeţās, nevis brutāli un agresīvi vainojot, 

ievainojot un iznīcinot.  

Lorensa Lesiga ( Lawrence Lessig) brīvas kultūras ideja. Stenfordas Tiesību skolas 

profesors Lorenss Lesigs uzsver, ka viľa darbi nav akadēmiski rakstīti, taču idejas ir 

pietiekami nopamatotas, lai ar tām rēķinātos pētniecībā. Galvenā ideja attiecas uz iespējām 

regulēt jauno interneta tehnoloģiju produktu un uz  interneta jaunrades aizsardzību: „Līdz ar 

interneta dzimšanu ir izzudusi tā dabiskā robeţa, ko var aizsniegt likums.”
8
 Lorenss Lesigs 

aizstāv interneta jaunrades tiesības, norādot uz nesaskaľu starp digitālās tehnoloģijas iespējām 

atraisīt komerciālo un nekomerciālo jaunradi un uz likuma ierobeţojumiem, kas to apgrūtina 

„slimīgu kompleksu, neskaidru noteikumu un nepiedodami bargu sodu dēļ.”
9
 Sauktas par 

kiberkultūru, digitālo, tīkla utt. revolūciju, jauno tehnoloģiju iespējas paplašinās, taču 

vienlaikus rada problēmas ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, to uzraugot un kontrolējot, kas 

būtiski ierobeţo jaunrades brīvību. Plaģiātisms, citēšana, manipulācija, anonimitāte, viegla 

pārkopēšanas iespēja rada pārpratumus, izraisa sūdzības un zaudējumus. Pretstatā likuma 

stingrības aizstāvjiem Lesigs cenšas pamatot jaunrades vērtību un padarīt to brīvāku un 

vērtīgāku par likuma kontroles rezultātiem. Viľš uzsver, ka blogu informācija nepakļaujas 

regulācijai sakarā ar tās neinstitucionālo un nekomerciālo raksturu.  

Grāmatā „Brīvā kultūra” (Free Culture) Stenfordas profesors nošķir komerciālo no 

nekomerciālās kultūras un interneta laikmetā iesaka mīkstināt autortiesību normu stingrību 

attiecībā uz pēdējo. Viľš nenoliedz formālu prasību nepieciešamību, lai aizsargātu intelektuālā 
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īpašuma drošību, bet norāda, ka Internets izmainījis situāciju tā, lai juridiskās formalitātes 

attiecībā uz īpašuma tiesībām nepārvērstos par nastu, kas ierobeţo jaunradi, kura iespējama 

saskarē ar citu radīto: “Šodien vairs nav tik vienkārši uzzināms, kas kuram pieder vai ar ko 

jānoslēdz darījums, ( one must deal) lai savu radošu darbību veiktu ar citu jaunrades 

starpniecību.”
10

 Viľš iesaka atcelt formalitāšu sistēmu, kas pieļautu citu radītā plašākas 

legālas izmantošanas iespējas, īpaši mūzikas sfērā.  Jaunrades brīvības vārdā viľš iesaka 

mazināt formalitātes, kas jaunajos apstākļos top par nastu (jāpiebilst, ka ne tikai jaunajos), jo 

nav viegli uzzināt, kam darbs, īpaši mūzikas ierakstos, pieder. Interneta iekļaušana ikdienas 

dzīvē maina lietas, paātrinot un paplašinot komunikāciju ar citu radīto, lai to izmantotu savā 

mākslinieciskā jaunradē. Ar komerckultūru Lesigs saprot visu, kas ir raţots/ radīts pārdošanai, 

taču tas, kas ir par brīvu un tas, par ko jāmaksā, nav tik viegli formāli nošķirams. 

Anonimitāte. Par jauno mediju galveno problēmu uzlūkojama anonimitāte, kas izraisa 

lielāku nekontrolējamību un tādējādi it kā nepieprasa personisku atbildību par vēstījumu, kā 

arī profesionālās ţurnalista vai rakstnieka pieredzes nevajadzību, lai veidotu komunikāciju ar 

plašu publiku. Kā regulēt jauno tehnoloģiju produktu, kuru var radīt ikviens, turklāt anonīmi. 

Anonimitāte attiecas uz komentāriem, līdzdalību sociālajos tīklos, uz blogiem, kas uzlūkojami 

par publisku dienagrāmatu, lai paustu privātās domas, izjūtas, apsvērumus. No vienas puses, 

vērtība ir demokrātiska iespēja piedalīties informācijas radīšanā, būt iesaistītam un 

nesaistītam. neesot tikai patērētājam. No otras puses, interneta anonimitāte ir augsne nepatiesu 

apvainojumu, rupjību, perversu vēlmju, baumu un tenku cirkulācijai.  

Komentāri interneta portālos ir anonimitātes piemērs. Tie patiešām ir daţādi- gan 

asprātīgi un gudri, gan agresīvi, ļauni un muļķīgi, taču, pēc Lesiga domām, cenzūra un 

kriminālsodāmība nav efektīvākais līdzeklis,  kā tos darīt mazāk postošus kultūrai. Tos nav 

iespējams vairs ne mazināt, ne masveidā sodīt. Jāpieľem to raibā daţādība, bet nav jāpierod 

pie muļķības un rupjības. Pastāv iespēja iesaistīties un nepiekrist, argumentējot savu viedokli 

un piedaloties komentāru pašregulācijā, lai celtu kvalitāti un efektu ar ikviena paša 

individuālu piepūli. Tāpat kā atbildība prasīta un prasāma no likuma veidotāja, tā attiecas uz 

ikvienu, kas publiski izsakās, ierosinot jaunu, savu uzskatu tīklu, kas nepieder vairs tikai 

viľam pašam. Ētiskā apziľa nozīmē brīvprātīgu pašuzraudzību, nevis izskaitļotu rīcību vai 

atbilstību likumam. Līdzīgi kā mediju publiskumā, arī par komentāru atskaites punktu 

jāpieľem kritērijs- ko mūsu darbība ārēji nodara citiem- vai padara zinošākus, jūtīgākus, 

labākus, vai sarūgtina nepamatoti aizskarot, ienes brutalitāti un vairo agresivitāti. Lielāku 
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efektu par valstisku tiesisku regulāciju veic intensīva morālā apziľa, kas akcentē 

pašregulāciju, tāpēc tās veidošanai izglītībā pievēršama daudz lielāka uzmanība nekā 

informatīvai likuma pārziľai. Pašlaik pašregulācija noris vāji, taču tas ir tikai sākums. 

Komentārs var iepriecināt ar radošu pieeju, asprātību, neparastu viedokļa pavērsienu, 

interesantu un gudru daudzbalsību, ja to rada gudrs un godīgs autors. 

Blogu ētika 

 Blogi ir elektronisko tehnoloģiju radīta izpausmes iespēja individuālām pārdomām, 

stāstiem par sevi, kad dabīga komunikācija sašaurinās un pastarpinājumi paplašinās. Blogu 

prakses pozitīvais efekts izpauţas pilsoniskās domāšanas maiľā, kas nāk līdz ar iesaisti 

publiskā komunikācijā. Blogu produktu sauc par tautas jeb pilsonisko ţurnālistiku. Lorenss 

Lesigs blogu vērtību saskata iespējā miljoniem cilvēku izteikt rakstiski savas idejas. Viľš 

saprot, ka kvalitāte ne vienmēr ir augsta, taču atzīst to par otršķirīgu salīdzinājumā ar 

rakstisku līdziesaisti, tāpēc iestājas par citēšanas un pārpublicēšanas normu dekriminalizāciju, 

vairāk paļaujoties uz ikviena atbildību, nevis palielinot likuma stingrību.  

Tā ir publiskās sfēras individuālizācija, kas vienlaikus iesaistīta publiskā komunikācijā 

un veido tās koptekstu. Tā pakļauta kritikai un opozīcijai, iesaistīta diskusijā, veido komentāru 

publiku. Blogotāju pienesums ir individuāls, kaut arī veido kopīgu publisko telpu, iekļaujoties 

tajā. Kas ir blogu īstās vēlmes un ar ko tās aizstātas publiski, kā slēptas, maskētas, apspiestas, 

kādā nolūkā, - tie ir svarīgi, bet grūti atbildāmi jautājumi. Bieţi vien tā ir slēpta kādas partijas 

vai komercfirmas mājas lapa, ko pārstāv privāta autoritāte. Kādam ir svarīgi stāstīt par sevi un 

izteikt sevi, kad komunikācijas dabīgums sarūk vai tam kādi privātišķēršļi. Blogi svarīgi 

subkultūru kopsakarā, kad savdabīgas, ne visus vienojošas vēlmes ir nozīmīgas un jātop 

saprastam kā kādas subkultūras cilvēkam. Blogi, kas ir it kā individuāli un autonomi 

rakstījumi, īstenībā var pārstāvēt īstenībā partijas vai firmas intereses. 

Ko cilvēki meklē blogos, kad tik liela informācijas pieejamība citās vietnēs? Atbalstu 

saviem uzskatiem? Interesi par autoritāti, ja tāda ir? Spriedumu un komentāru loģiskumu un 

padoma meklējumus, kā skaidrot notikumu?   

   

Pirātisms nozīme cita intelektuālā īpašuma izmantošu bez atļaujas.
11

  Daţkārt 

apzīmējumu lieto skarbākā- cita radošā īpašuma zādzības nozīmē, kas saistīts ar autortiesību 

rupju pārkāpumu. Latvijā pirātismam pievērsta uzmanība akcijā “Roks pret pirātismu”, kurā 

populārās kultūras mūziķi vienojas protestam pret mūzikas ierakstu zādzību un pavairošanu.  

Kopš ierakstu industrijas sākumiem 19-20. gadsimta mijā, parasti pašam komponistam 
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noteiktas īpašuma tiesības uz mūziku, kas ne vienreiz vien pārkāptas, jo nav tik vienkāršas 

viľa attiecības ar citiem industrijā iesaistītajiem izpildītājiem un māksliniekiem. Lai meklētu 

risinājumu, Lorenss Lesigs nošķir komerciālo pirātismu no vienkāršas kopijas noľemšanas 

internetā nekomerciālā nolūkā.
12

 Viľš aizstāv arī tiesības izmantot kādu radošu/ mākslas 

darbu, lai, to pārveidojot, veidotu citu jaunrades produktu. Likuma un sodu vietā viľš iesaka 

veidot programmas, kuras kontrolētu pieļaujamo kopiju skaitu, proti, kontrole tiktu veikta 

tehnoloģiski, nevis ar likuma un tiesu varas spriedumu. Kontroles iekodējums tehnoloģijās 

veiktu regulatīvu lomu, bet nemazinātu radošas izmantošanas iespējas kultūrā. Amerikāľu 

jurists nepieprasa atgriešanos pie iepriekšējo gadsimtu likumdošanas un autortiesību 

likumiem, bet  iesaka “efektīvas autortiesību regulācijas varu nolūkā stiprināt jaunradi”
13

 . 

Viľš uzskata, ka autortiesību vara ir nesaprātīgi pieaugusi kā regulējošs spēks. Karā ar 

pirātismu Lesigs saskata vairāk zaudējumu, nevis ieguvumu sakarā ar to, ka kultūras 

regulācija ar likuma starpniecību savas stingrības dēļ noved pie brīvasjaunrades 

samazināšanās.  

Informācijas drošība. Datu noplūdes un to publiskojumi izvirza jautājumu par 

drošību un jauniem komunikācijas veidiem, atgrieţoties pie tiešas komunikācijas. Ar to 

saistīts jautājums par komunikācijas noslēpumiem un publikai atklājamo vai slēpjamo, kas 

iekļauj publiskā atšķirību no privāti un profesionāli pauţamā. Kā vēsturiskā pagātnē elitāras 

mistērijas nošķīrās no masu rituāliem, tā tagad komunikāciju nākas sargāt no noplūdēm 

publiskā telpā. Veidojas dilemma attiecībā uz datu nopludinātāju, kā to pierāda WikiLeaks 

gadījums. No vienas puses, profesionālo tehnisko zināšanu līmenis atklāj pilsonisku poziciju, 

kas pielīdzināma trauksmes cēlēju ētikai. Taču vienlaikus tā atzīstama par normas pārkāpumu, 

jo informācijas pieejamības liegums ļauj to klasificēt kā brutālu zādzību.  

 

Reālās un virtuālās attiecības 

Reālo un virtuālo attiecību līdzāspastāvēšana noved pie tā, ka, pirmkārt, privātais kļūst 

publiskāks, jo vienam privāti vēstītais nonāk daudzu publiskā lietojumā- draugos vai tviterī, 

Facebook-ā. Privātais, intīmais un noslēpumu komunikācija samazinās, sarunājoties uz ielas 

vai sabiedriskajā transportā, par ko jau runāts iepriekš.  Publiskuma pieauguma dēļ daţkārt 

tiek apšaubīts, vai tā ir tieša starppersonāla komunikācija, piemēram, e- pasts, kurā izpaliek 

komunikatīvais konteksts un vēstuļu intimitāte arī rokraksta vienreizības zuduma dēļ.  Otrkārt, 
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izpaliek tiešā saskarē pieejamais ţestu, mīmikas, balss konteksts, kas ļautu saprast vēstījumu 

niansētāk. Treškārt, nenoteiktība pieaug, kas saskaľā ar nenoteiktības mazinājuma teoriju, 

izraisa spriedzi, satraukumu starppersonu tiešā saskarē, bet agresivitāti un fragmentārismu 

interneta komunikācijā.  

Ne vienreiz vien pieminēta manipulācija ar patības identitātēm, kad virtuālā 

komunikācija atbrīvo cilvēku no reālām sociālām lomām un konvencijām, lai, veicinot radošo 

iztēli un liekot to lietā, atbrīvotos no saistībām, reālu attiecību pavadošas vainas apziľas un 

pienākumiem. No vienas puses, tā iespējams labāk iepazīt sevi rīcībā un attīstīt iztēli, ikdienā 

neizmantotās iespējas, spēles raksturu. Kā norāda Monika T. Viti (Whitty) , kibertelpa atbrīvo 

patību un sniedz daudz vairāk iespēju spēlei nekā parastā reālā telpa,
14

 kaut gan ne visi šo 

brīvo iespēju meklē un izmanto, palikdami uzticīgi reālai komunikācijai. Viľa pieļauj arī 

lielāku iedrošināšanos dibināt attiecības, no kurām vairās un baidās reāli. Jautājums tikai, 

kuras no savām vēlmēm patība ir gatava virtuāli attīstīt vai atbīvot un kā atbrīvotība skar un 

atbalsojas reāli, ķermeniski, sociāli. Kā radošie meli ietekmē dzīvi un attiecības viľpus 

datorkomunikācijas, kad precētais var pārtapt neprecētā, vecais- jaunajā, nevarīgais- 

pasakainā varoľstāstā? Kā zināms, porno produkta pieprasījumam un perversu vēlmju 

īstenojumam virtuālā telpa izmantojama brīvāk, jo bīstamība, kas reālā saskarē, izpaliek. Tas, 

kas strauc – kā kibertelpas brīvība ietekmēs reālās savstarpējās attiecības. Kā un kas uzraudzīs 

patiesumu un novērtēs tā komunikatīvo vērtību? Ir nenovērtējams ieguvums, ka nevajag īpašu 

piepūli, lai pārbaudītu savas spējas saistīt citu uzmanību un atstāt iespaidu uz citiem, pastāvot 

tādām vietnēm kā ManaBalss, kur viegli iegūt tūkstošu parakstus kādas piedāvāts idejas 

atbalstam. Kā ar idejas praktisku īstenojumu, ir cits būtisks jautājums.  

Virtuālās interaktivitātes sakarā paliek arī jautājums, kā tas ietekmē pretspēlētāju un 

viľa uztveri. Kā zināms, arī dzīvē ne vienreiz vien kāda spēle otram var sagādāt drāmu vai 

traģēdiju, ja domātas īstenas mīlestības vai seksuālās attiecības. Vitti raksta par kiberflirtu un 

kiberseksu vai pat kibermīlestību, kas iespējama tik ilgi, kamēr noslēpums neatklājas un 

neievaino otru pretspēlētāju. Kā uztvert ģimenes tēva brīvu kiberseksu – vai kā neuzticības 

izpausmi? Vai virtuāli seksuālās un citas darbības arī var uzlūkot par nodevību un neuzticību 

partnera gadījumā.
15

  Kur ir virtuālā flirta vai pa jokam robeţa un ietekme uz reālām viľpus 

datorkomunikācijas attiecībām? Vai virtuālās brīvības palielina bezatbildību?  Kā iespējama 

ļaunprātīga izmantošana virtuāli? Iespējams, ka kibertelpa, nemaz nerada jaunas vēlmes, ja 

tām nav iedīgļu, kas apspiesti, reālajā vidē, taču tur palīgā saucama psiholoģija vai 
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psihoanalītiķu vērojumi. Virtuālā telpa līdzīgi tumsai vai masku ballēm pieļauj identitāšu 

spēles un eksperimentus, kas pastāvējuši vienmēr. Vēlmi maskēties, iepējams, jaunās 

tehnoloģijas tikai atvieglo un paplašina, neradot no jauna.   

Individuāla autonomija un uzskatu brīvības daudzveidība tā vietā, lai pieaugtu, 

īstenībā samazinās. Ne aiz kaprīzes, bet realitātes pieprasījuma digitālās komunikācijas 

pētījumos ienāk vēlmju jēdziens un vēlmju komunikācija. Līdzīgi lielveikalu vēlmēm ienāk 

citu radīto uzskatu, ideju, vērtējumu patērniecības vēlmes, kas lēti īstenojamas informācijas 

tīklā.  Ir daudz iespēju rīkoties negodīgi- uzdoties par vēlmju virzītājiem, kuras nav tās, par 

kurām uzdodas, taču daudz kas ir atkarīgs no informācijas saľēmēja interpretācijas un izvēles, 

kuras bieţi vien paliek bez izvērtējuma. Ir gatavi standarti, atliek vien kādu no tiem patērēt, 

identificējoties ar to. Nav vajadzīga patstāvīga domāšanas piepūle. Haksleja( Huxley) 

attieksme pret Lielo Brāli attiecināma uz digitālo patērniecību, kā to saredzējis viens no 

digitālās tehnoloģijas teorētiķiem Ţaks Elluls ( Ellule) : „Cilvēki iemīlēs savu pakļaušanu, 

apbrīnos tehnoloģijas, kas anulē spēju domāt”
16

 Nākas atgriezties pie Dekarta apšaubījuma 

principa, lai to padarītu par reālu regulētāju informācijas vēlmju daudzveidības tīklā.  

Jaunām tehnoloģijām vajadzētu atvieglot komunikāciju un bagātināt sabiedrību. 

Pašreizējā attīstības stadijā grūti pievienoties  apstiprinošai atbildei. Taču jāľem vērā, ka 

atklājas patiesība ne tikai par tehnoloģijām, bet arī par to izmantošanu daţādu vēlmju 

apmierināšanai. Svarīgs jautājums ir par komerciālo vēlmju elementāru godīgumu. 

Iepriekšējās nodaļās jau minēta mediju vides ietekme uz cilvēku, sabiedrību, kultūru. 

Raksturota gan informēšana, vērtēšana, izklaide, gan kultūras pārveidojumi. Mediju 

kopsakarā uzsvērtas bailes ( morālā panika) un agresivitāte, uz ko norāda sociālās iemācīšanās 

teorijas. Minētās tumšās puses attiecināmas arī uz jaunajiemun sociāliem medijiem, tā atstājot 

vietu piesardzībai kopā ar komunikatīvo brīvību un vieglumu.  
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Beigu vārdi 

 

 

Rakstīšanas laiks ir 21. gadsimta sākums, kad Eiropa izdzīvo samērā mierīgu labklājību. 

Krīzes, teroristu izgājieni, katastrofas vai lidmašīnu un kuģu bojāejas, kas šad un tad to 

pārtrauc, nedaudz sašūpo rāmo un vairumam pārtikušo ikdienu, taču nepārtauc to pavisam un 

saglabā cerības uz mieru, laimi, uzplaukumu  Cilvēkiem raksturīgie vispārējas labklājības 

sapľi un vīzijas, izrādās,  nav piepildāmi gluţi pavisam, jo vienmēr pastāv daţādi  sīki vai 

nopietnāki  kavēkļi, kas attur no absolūtā, lai būtu pēc kā tiekties. Relatīvs miers ar daţiem 

pārbaudījumiem  nepieciešams dzīves izjūtu daţādībai.  

Ţurnālista darbu relatīvais miers ietekmē tādējādi, ka daţkārt nākas radīt notikumus, lai rāmo 

ikdienas ritmu variētu. Citkārt, vēl un vēl atkārtojot reālos vardarbības notikumus, terorisms 

vai krīzes jēdzieni  iegravējas un paliek domāšanā,  veidojot bieţi mazpamatotu baţu 

priekšmetu. Taču galvenais jautājums paliek- kā mediju un sociālo tīklu komunikācijā 

saglabāt dziļu intelektu, cilvēciskas jūtas un radošus darbus. Kā pretoties izklaides un tirgus 

prasībām, kā neveicināt domas laiskumu un pagrimumu, kā attīstīt intelektuālismu? Arī 

specifiskais mediju intelektuālisms vairo domāšanas vielu un veido simbolisko kultūras tīklu. 

Tas piedalās jēgas meklēšanā un piešķiršanā, tāpat kā tā trūkums vairo bezjēdzību. Kaut gan 

Niklasa Lūmana  doma par mūsdienu pasauli kā nevadāmu sareţģītību ir vērā ľemama, tomēr 

tās apjēgums pārvaldījumu nesareţģī vēl vairāk, bet drīzāk atvieglo. ( Familiarity, confidence, 

trust: problems and alternatives. In: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Ed.  

by  D. Gambetta. Oxford: Basil Blackwell).   

Ne vienmēr komunikācijas intereses atbilst augstajiem mērķiem- gūt saskaľotu patiesību,  

informatīvi un emocionāli bagātināt sabiedrību. Harmonija starp ētiskiem mērķiem un 

praktiskām privātām vēlmēm reti sasniedzama.  

Savulaik, 19. gadsimta beigās, Nīče iedrošinājās satraucoši domāt par cilvēces likteni 

tehnoloģiju gadsimtā. Viľš lietoja varas gribas jēdzienu, lai izteiktu jauno cilvēka lomu, varu 

pār sevi kā ideālu, bet vājumu kā īstenību. Viľš konstruēja jaunu cilvēku, kas tehnikas 

panākumu dēļ  atbrīvots no fiziska spēka, un viľu šāds iznākums neapmierināja.Viľš ilgojās 

pēc radoša, spēkpilna cilvēka.  

Cilvēku kultūrā ir tehniski mērķi, kas tad, kad tie sasniegti, tomēr neapmierina. Ir vajadzīgi 

mērķi, kas viľpus sasniedzamības, lai jēgpilnāki izrādītos sasniedzamie mērķi un dzīvotā 

dzīve kopumā. Šādi mērķi top ētiskā refleksijā, kad rutīnu pārtrauc spontanitāte, paredzamo- 

neparedzamais, drošu pārliecību- nedrošība, ticību- neticība. Tie nav pretstati, bet savijums 

vienotā tīklā, ko sauc par dzīves notikumu. Situācijas, kurās jāizvēlas, nebeigsies, kamēr 
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pastāvēs profesionāla darbība. Ētiskās dimensijas klātbūtne lemšanā neatvieglos izvēli, jo 

ētika nav normatīvās kontroles stratēģija. Grāmata, iespējams, palīdzēs domāt ne tikai 

pragmātiski, bet perspektīvi- kā vadīt profesionālo karjēru, kas vienlaicīgi ir ikviena dzīves 

daļa,  lai piepildāmo papildinātu perspektīvais un attīstības kustība nebeigtos.  

Nav grūti mācīt ētiku, uzrakstīt grāmatu par to vai nepieciešamības gadījumā izlasīt to. 

Nesalīdzināmi grūtāk ir dzīvot un darīt, lai padoms īstenotos. Nebūtu grūti uzrakstīt 

rokasgrāmatu, kā rīkoties situācijā vai kā laimīgi dzīvot. Nenoliedzot rokasgrāmatu lomu, 

nākas bez augstprātības atzīt, ka to pieľemtu kā saistošu instrukciju tie, kuriem vieglāk sekot 

citu priekšrakstiem nekā pašam veidot savu tekstu jeb „kā labāk dzīvot” scenāriju savai 

ikdienai. Ētikas grāmata atgādina un veido kādu rīcības variantu, taču nevis gatavā un 

nemaināmi noslēgtā veidā, bet pašam domājot un meklējot izvēli situācijā un dzīvē vispār. 

Jebkura grāmata ir apzināta vai neapzināta lasītā un piedzīvotā atbalss, kura savukārt rada 

atbalsi citos. Atbalss ir pārveidota balss, nevis tā pati. Balsis pāriet atbalsīs un atbalsis pārtop 

balsīs. Balsis un atbalsis var būt daţādas- piekrītošas, noliedzošas, bet tās veido 

komunikācijas tīklu, kurā sadzīvo daţādi uzskati, vērtības, ziľas- viss, ko sauc par 

informāciju.  

Lai kā arī gribētos palikt saprastai, komunikatīvais reālisms liek atzīt vēlmi par iluzoru. Tagad 

viss atkarīgs no citu varas pār grāmatas tekstu un no tam pievienotajāmm nozīmēm.   
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