
Patyčios: tyliai kentėti ar viešai kalbėti? 

 

 

 

        Atliekamų tyrimų ir apklausų rezultatai liūdina: kas antras, trečias mokinys Lietuvos 

mokyklose patiria vienokio ar kitokio pobūdžio patyčias. Mūsų šalis yra viena iš pirmaujančių šiuo 

aspektu Europos valstybių. Mokiniai, patyrę patyčias, yra skatinami pasisakyti, nebijoti atsiverti. Jei 

vaikai negali pasipasakoti tėvams, mokyklose yra tam skirtas specialistas, padėti gali mokytojai, 

galima skambinti „Vilties“ linijos telefonu. Tačiau dar daugelis patyčių aukų renkasi tylos ir 

kančios kelią. Kodėl? 

       Visi veiksmai turi atoveiksmius. Dažnai būna, kad viešai prabilęs mokinys vėliau 

susilaukia dar didesnės patyčių bangos. Jis pradedamas vadinti skundiku, imamas niekinti įvairiais 

būdais. Nelaimėlis apkalbamas, pravardžiuojamas, iškeikiamas, prieš jį net griebiamasi smurto 

(patyčininkai pastumia, įspiria, apspjauna, sumuša ir panašiai).  

       O kokie vaikai dažniausiai patiria patyčias? Manau, jog tie, kurie negali patys apsiginti ir yra 

silpnesni. Jie dažniausiai būna atsiskyrę, stovi visada vieni patys kampelyje lyg pelytės ir bijo netgi 

akis pakelti į žmones. Silpnesnius, nieko blogo nepadariusius vaikus dažniausiai užgaulioja tie, 

kurie patys patiria patyčias. Susiklosto hierarchija: stipresnis valdo silpnesnį. Patyčias patiria ir 

kitaip atrodantys, kitaip besielgiantys, protingesni „moksliukai“ ir panašiai. Šiek tiek panaši 

situacija atsiveria ir rašytojo R. Bacho knygoje „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“. Drąsuolis 

Džonatanas atsiskyrė nuo Pusryčiautojų būrio, buvo visų atstumtas todėl, kad turėjo tikslą, kurio jis 

vienintelis siekė (tobulinti skrydį, kilti vis aukščiau), kiti paukščiai to nesuprato, niekino, tyčiojosi 

iš keistuolio, patys tesirūpino valgiu. Taip yra ir tikrame gyvenime. Tie, kurie bando vienaip ar 

kitaip išsiskirti (gerąja prasme), visada sulaukia daugiau patyčių.   

       Patyčių siaubą patiria ir filmo „Klasė“ veikėjas, pasirinkęs dramatišką išeitį – ėmęs šaudyti į 

nekaltus žmones valgykloje.  Interneto platybėse apie patyčias galima surasti ne vieną filmuką, 

skatinantį nebijoti pasisakyti, nebūti užsidarius, nes neįmanoma vienam iškęsti skausmo. Reikia 

nors vieno žmogaus, kuriam galėtume atsiverti, kad neįvyktų blogiausia. 

       Neseniai skaičiau spaudoje: viena mergina pasakojo žurnalistams apie daugelį metų kentėtas 

patyčias. Jos tėvas mėgino susideginti prie Prezidentūros - už tėvo poelgį dukra buvo pasmerkta. 

Neiškentusi patiriamo spaudimo, ji pasiskundė valdžios ar teisėsaugos darbuotojams. Kaltieji buvo 

nubausti. Taigi, pasirodo, jog prabilti nėra blogas dalykas. Viešai apie tai kalbant, galima sustabdyti 

patyčias ir padėti nuskriaustajam išbristi iš nevilties liūno.  

       Gal dar yra mokyklų, kuriose net nenutuokiama apie vykstančias patyčias? Tokiu atveju tik 

drąsa prabilti gali padėti sustabdyti jas. Tai išgelbėtų ne vieną mokinį. Gal yra ir stiprių žmonių, 

gebančių atsiriboti nuo patyčių, tiesiog į jas nekreipdami dėmesio, pajėgiančių visa tai iškęsti. Čia 

tiktų posakis: „Kas jūsų nenužudo – tas padaro jus stipresnį“. Bet ar tokia kančia ir auka turi 

prasmę? 

       Taigi, į klausimą „Tyliai kentėti ar viešai kalbėti?“ atsakymo kiekvienas turime ieškoti savo 

viduje ir nesidairyti į kitus, nes tai būtų lyg nusirašinėjimas. Jus gali sučiupti, jei supras, kad tai ne 

jūsų darbas, o atoveiksmis gali būti blogesnis negu nieko nedarymas. Blogis vyksta tik daugumai 

tylint. 

Dovydas Dauginis 

10 kl. mok. 

 

 

       Turbūt tie, kurie tyčiojasi, pasakytų: „Kenčiančiam dangus“, bet kentėti yra siaubingai sunku ir 

dažnai žmogus palūžta, nebenori gyventi, nes jaučiasi nereikalingas, vienišas, nesuprastas... Tai ir 

yra baisiausia, mano nuomone, kai imi galvoti, jog esi pasmerktas ir atstumtas, nebegirdi, nebematai 

gerų dalykų. Ar yra koks šviesos spindulėlis iš olos gilumos, dar galintis nušviesti gyvenimą? 



       Turiu tvirtą nuomonę, kurios neketinu keisti. Reikia kalbėti. Vienas žmogus – dar ne karys 

mūšio lauke. Stiprybės savo dvasiai galime rasti R. Bacho kūrinyje „Džonatanas Livingstonas 

Žuvėdra“. Būti kitokiam reikia daug ryžto. Pagrindinis knygos veikėjas ryžosi. Nors buvo 

atstumtas, išjuoktas, pasmerktas, jis įrodė savo kilnų tikslą siekti tobulumo – to ėmė mokyti kitus, 

nors buvo neapsakomai sunku. Tai sudėtingas pavyzdys, kai patyčios tik skatina tobulėti. Tai 

stipriųjų ir drąsiųjų kelias. 

       Tylėti ar kalbėti yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas, bet kiekvienas pasirinkimas turi ir 

privalumų, ir trūkumų. Tylėti – toliau kęsti nuolatines patyčias ir gyventi nežinant, kas nutiks rytoj, 

ar visgi kalbėti ir sulaukti bausmės už viešumą, bet išgelbėti kitų, iš kurių tyčiojamasi, gyvenimus? 

Reikia būti stipriam ir įveikti savo baimes. Just. Marcinkevičius sako, jog „Nors kartą gyvenime 

žmogus privalo parodyti liežuvį savo baimei“. 

       Kai kas supranta patyčias tik kaip apsižodžiavimą ar kokį nors bakstelėjimą. Tai netiesa. 

Moralinis smurtas yra daug žiauresnis už fizinį. Fizinį smurtą kenčiantis žmogus jaučia išorinį 

skausmą, kuris greitai praeina, bet jei žmogus patiria moralinį smurtą, jam skauda iš vidaus, tai tas 

skausmas, kuris išlieka visam gyvenimui ir paveikia žmogaus psichiką. Jei liekame abejingi 

patyčioms – lėtai mirštame iš vidaus. Svetimo skausmo nebūna. Mes jaučiame, ką išgyvena patyčias 

patiriantis žmogus, bet kažkodėl susilaikome jam padėti. Gal, jei būtume stipresni patys, galėtume 

padėti kenčiančiam žmogui išlikti stipriam. Svarbiausia – nelikti abejingam ir stengtis padėti kaip 

tik gali. 

 

Rusnė Kučinskaitė 

10 kl. mok. 

 

 

Žmonės dažnai nejaučia ribos tarp draugiško ‚,kepštelėjimo“ ir patyčių. Mokyklose tai labai 

opi problema, ją pastebime budėdami pertraukų metu koridoriuose. Vyresnių klasių mokiniams yra 

sunku prižiūrėti padaužas jaunėlius, šie neklauso, kartais net užgaulioja budėtojus. Mokytojai taip 

pat prižiūri tvarką, jei reikia, sudrausmina neklaužadas ar patyčininkus. Tačiau iš savo patirties 

galiu teigti, jog tai nelabai padeda. Nors mokiniai labiau klauso mokytojų, tačiau nuėję nuošaliau 

pedagogus apkalba dėl paprasčiausių menkniekių. Mano nuomone, su patyčių užuomazgomis reikia 

grumtis dar vaikų darželiuose: reikėtų diegti vaikams bendrumo jausmą, aiškinti, jog nedera 

puikuotis ir žeminti kitus žmones. Manau, kad įskiepyti vaikams tolerantiško elgesio įgūdžius yra 

sunku, ir tikrai per Tolerancijos dieną nupiešti gėlę ar padaryti gerumo skėtį neužtenka. Reikia 

kalbėtis ir spręsti šią problemą greičiau, kol žmonės vėl nesulindo į savo protėvių urvus. 

 

Deimantė Venskutė  

10 kl. mok. 

 

 

       Man sunku suvokti, kodėl žmonės vieni iš kitų tyčiojasi taip, kad kai kurios aukos jau turi 

svarstyti gyvybės klausimą. Ne visi tokie stiprūs, kad atlaikytų smurtą ar patyčias. Jos dažnai 

žmones visiškai sužlugdo. Viena yra pasveikti po fizinių traumų, ir visai kas kita užgydyti patirto 

moralinio smurto žaizdas. 

       Pergalei prieš patyčias ir jų „autorius“ reikalingas žiniasklaidos dėmesys ir kiekvieno žmogaus 

pozityvi nuostata, empatija, žmogiškumo galia. Visus, nukentėjusius nuo patyčių, turėtų sujungti 

kokia nors organizacija, nesiekianti pelno, tik padedanti žmonėms atsitiesti ir tikėti gražesne 

ateitimi. Patyčių klausimu tylėti negalime, užpuolikai turi būti viešinami. 

 

Dovydas Monkevičius 

10 kl. Mok 



       Aistės Gvozdevaistės paveikslas „Pasipriešinimas sistemai“ verčia apie daug ką susimąstyti. 

Paveikslo centre nutapyta gėlė, kuri simbolizuoja kitokią mąstyseną ir elgseną. Tai suvokiame iš to, 

kad gėlė auga dykumos vidury tarp kaktusų ir kenčia alinantį karštį. Gėlei-maištininkei tenka patirti 

daug vargo, turėti atkaklumo, kantrybės, kol galės praskleisti savo žiedą. Nepakeliamą kritikos ir 

pajuokos karštį, aplinkinių žmonių-kaktusų-nepripažinimą ir pašaipas. Bet jeigu tai gėlei pavyksta 

sužydėti, ji pakeičia visos dykumos vaizdą. Ir tada žmonės supranta, kad jie klydo. Taigi reikia 

išmokti priimti ar bent pasistengti suprasti kito nuomonę ir mintis, nes jos gali prasiskleisti kaip 

gėlė dykumoje. 

Juozas Maneikis 

10 kl. mok. 

 


