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Monika Urbonaitė, Odeta Bėkėšaitė 

Patyčios ir mes 

Patyčios. Viena didžiausių šio amžiaus problemų. Visi žino, kad patyčios yra 

skausmingas dalykas – patyčių metu sumenkinamas žmogus, jis netenka pasitikėjimo savimi ir 

tai gali privesti net prie savižudybės. Taigi, kaip su tuo kovoti?  

Nuo mažens mes esame mokomi būti tolerantiškais, neteisti kitų dėl jų išvaizdos, 

įsitikinimų ar gyvenimo būdo, juk „visi skirtingi – visi lygūs“. Žinoma, mes esame to mokomi, 

bet ar tikrai išmokstame? Karta iš kartos mažai kas keičiasi, vis dar daug kas mano, kad tyčiotis 

iš kitų yra linksma, bet, patikėki, tai ne linksma – tai itin kvaila. Garsūs Leonido Donskio 

žodžiai tobulai atspindi tikrovę: „Patyčios neturi nieko bendro su humoru, kandumu ar kritišku 

požiūriu. Tai tiesiog brutalus kito žmogaus vertės suniekinimas ir orumo sugriovimas. Kartu ir 

savo paties, nes neįmanoma išlikti oriam griaunant svetimą orumą.“  

Kaip kovoti su patyčiomis? Itin dažnai iškylantis klausimas. Pirmiausia, ką reikia 

padaryti – neatsakyti tuo pačiu, nenusileisti iki savo „kritikų“ lygio. Iš tiesų, stebėdami 

populiariuosius pramoginius televizijos šou (pvz. „Lietuvos balsas“. „X faktorius“) dažnai 

galime pastebėti kartais pakankamai atviras, kartais į „subtilaus“ humoro apvalkalą įvilktas 

pašaipas. Šių šou teisėjai, norėdami sumenkinti priešininkų komandas, juokais, kartais 

primenančiais tas akimirkas, kuomet po nevykusio juokelio nejauku darosi ne tik pokšto 

autoriui, visiems kartu su juo sėdintiesiems prie stalo, bet ir tų sėdinčiųjų artimiesiems, kuriems 

istorija bus perpasakota vėliau dar tris kartus, „linksmina“ salėje susirinkusius ir į žydruosius 

ekranus akeles namuose įsmeigusius žiūrovus. Sakysite: „visa tai – niekai, išpūstas burbulas“? 

Gal ir taip, bet, pagalvokime, ką tai sako mums – miesto ar miestelio, kaimo ar kaimelio 

paaugliams? Kuriame savo realybę, savo pasaulį pagal tai, ką matome ir girdime aplinkui. 

Žiūrėdami pramoginius televizijos šou išsirenkame savo „dievukus“, juos besąlygiškai 

palaikome, norime būti panašūs į juos, bet... Bet ar tikrai norime būti tokie kaip jie? Atidžiau 

įsiklausydami ir įsižiūrėdami galime pastebėti, kad po savo pasirodymų naujosios žvaigždutės, 

išgąsčio pilnomis akimis, kukliai stovėdavo ir laukdavo gerbiamų teisėjų verdikto, kuris ne 

visada glostė širdį, priešingai, dažniau priversdavo rausti iš gėdos. Tik liūdniausia yra tai, jog 

rausdavo su kiekviena pelnyta ar nepelnyta pastaba sutinkantys, galvą linksintys jaunieji 

atlikėjai, o ne žiuri atstovai, išleidę pašaipų žodį lyg žvirblį, kuris jau, deja, taip ir nebesugrįš.  

Nereikia būti kurčiam arba aklam, kad suprastumei, jog subtiliai įžeidus bendravimas 

– lyg tradicija tapusi, visiems savaime suprantama ir visuotinai priimtina tarpusavio santykių 

forma, kuri yra tiesiogiai ir netiesiogiai formuojama televizijos laidų, šou, kino filmų, serialų 

herojams kuriant dialogus, gyvenimiškas situacijas, kurios vėliau atsispindi visų mūsų šeimose, 
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klasėse, mokyklose, kiemuose. Todėl, nors ir daug kartų kartota, norisi dar ir dar kartą sau ir 

visiems aplinkui priminti būti drąsiu. Būti drąsiu tuomet, kai pastebi patyčias. Jei pastebi 

patyčias savo mokykloje, klasėje, Tu tiesiog privalai nelikti nuošalėje, netapti tik stebėtoju. 

Labai svarbu iš pasyvaus stebėtojo tapti aktyviu gynėju. Tapti gynėju nereiškia primušti 

priekabiautojo, tai reiškia netylėti ir pranešti apie tokį elgesį ar bent padėti patyčių aukai, 

pasakyti kad ji nėra viena, kad Tu esi jos pusėje. Patikėk, patyčių aukai Tu atrodysi kaip 

didvyris. Ir nebereikės tų šou „didvyrių“, kuriais vieną dieną svajojame patapti. 

Taigi, jeigu iš Tavęs tyčiojasi, turėtumei prisiminti, kad „kitas negali paniekinti 

žmogaus, jei jis pats savęs neniekina“ (Seneka). Jau dabar galime mažais žingsneliais keliauti 

didesnės tarpusavio tolerancijos link, kurdami naujus dialogus, naujus kino filmų, televizijos 

laidų siužetus, kuriuose kaip sektinas pavyzdys būtų iškeltos kitokios, dažnai nepopuliariomis 

tampančios, vertybės – supratimas, tolerancija, atjauta.  

 

 

 

 

 

 


