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Jau pačioje pradžioje yra kažkas ne taip 

Aš visada labai apgailestauju, kad nemoku kalbos tos šalies, į kurią vykstu, nes susikalbėjimas, 

komunikacija yra labai svarbu. Jūsų klausimas, kuriam aš visiškai pritariu, yra platus, jame telpa 

visas žmogiškumas. Aš esu įsitikinusi, kad žmogaus pasikeitimo galimybės yra labai didelės. Žmogus 

yra toks didis, kad net negalime jo viso pažinti. Negalime iki galo suprasti savęs pačių, dar labiau 

negalime suprasti kitų žmonių. Tos mažos žmogiškumo dalelės, kurią, atrodo, pažįstame, 

neužtenka, kad suprastume, kaip su tuo elgtis. Tarytum, pavyzdžiui, matydama šį objektą (mobilųjį 

telefoną – vert. pastaba), galvočiau, kad tai yra akmuo ir jį reikia mesti. Matome, kad žmogus, apie 

kurį tiek mažai žinome, yra vis trapesnis ir vis labiau susitelkęs į save patį. Žmogus, kuris yra 

evoliucijos jėga ir tai patvirtina mūsų augantys ir besiskleidžiantys vaikai. Būtent tas pats žmogus 

gindamasis susitelkia į save, užsidaro. Taigi, jau pačioje pradžioje yra kažkas ne taip.  

 

Kitas nėra aš 

Pati svarbiausia žmogiškumo dinamika yra gebėjimas bendrauti, gebėjimas žiūrėti į save ir 

užmegzti santykį su kitu žmogumi, kuris yra skirtingas ir kuris nėra aš. Jau vien dėl to, kad jis yra 

kitas, ne tas pats, kas aš, jis atsiduria prieš mane. Ši susitikimo tarp dviejų žmonių dinamika jau 

pačioje pradžioje yra susidūrimas. Kasdienybėje pastebime, kad yra sunku susidurti su skirtingais 

dalykais, kitokiomis mintimis, požiūriais. Bet tai yra didelė galimybė, kad suprastume, kas mes 

esame. Niekada nesuprasčiau, kas aš esu, jei nepriimčiau galimybės palyginti savęs su kuo nors kitu, 

kas labai skiriasi nuo manęs. Matome, kad žmonės tampa vis silpnesni santykiuose, netgi jų 

nebetoleruoja. Dažnai galvoja, kad negali ir nenori vargti save lygindami su kitu, todėl tokie 

žmonės tampa negebančiais kontroliuoti savo prigimties. Elgiamasi taip, lyg viskas tikrovėje būtų 

priešiška.  

 

Vienintelė galimybė tapti žmogiškais yra susitikti su kitu žmogumi 

Kalbame apie smurto genezę. Smurtas gimsta čia (širdyje – vert. pastaba), kai atsisakome suprasti 

save ir gyvenimą. Šiandien jūsų išgyvenama patirtis yra būtent tokia. Norite išgirsti kitokias 

pozicijas, kurios galbūt jums ir nepatiks, kad suprastumėte daugiau. Tai svarbi kultūrinė vertybė. 

Smurtas gimsta iš negebėjimo susitvarkyti su savimi gyvenime ir iš negebėjimo priimti kitoniškumą. 

Mums nereikia kalbėti apie didelio masto smurtą, nes visi žinome, kas yra smurtas mūsų mažuose 

gyvenimuose. Net ir santykiuose su pačiais artimiausiais žmonėmis, net ir kai mylime žmogų, kurį 

pasirinkome, mes pastebime, kad yra neišvengiamas geras susidūrimas, dėl kurio mums būna 

sunku ir kartais mums kyla noras atitolinti kitą. Laimei, žmogus turi poreikį bendrauti, todėl tą, kurį 
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atitolino, jis nori vėl pritraukti, apkabinti. Kartais galvojame, kad geriau, kai kiti yra toli nuo mūsų. 

Iš tiesų vienintelė galimybė suaugti, tapti žmogiškais yra susitikti su kitu žmogumi.  

 

Gerą agresijos lygmenį reikia išugdyti 

Tam tikras susidūrimo, sunkumo lygmuo santykiuose yra geras, ir negalima to visada vadinti 

smurtu. Žodis smurtas turi savyje prievartos reikšmę. Kai kalbame apie smurtą literatūros teksto 

atžvilgiu, turime omenyje teksto išdarkymą, kai iškreipiame posakio ar žodžio prasmę. Iškyla rizika 

net ir kasdienius santykius paversti priverstiniais. Šiuo metu yra atliekama daug tyrimų, kuriais 

stengiamasi suprasti, kas yra gera agresija ir kas yra smurtas, ir suprasti skirtumus tarp jų. 

Egzistuoja geras agresyvaus postūmio lygmuo, kuris išjudina žmogų ir padeda susitikti su 

skirtingumu, padeda susidūrus su sunkumais. Laimei, žmogus žino kaip „pulti“ (pasinerti į/veržtis į) 

gyvenimą, su gyvybine jėga išgyventi visus dalykus norint juos suprasti. Suprantu, kad mūsų 

vartojami terminai gali būti ne visai vienodai suprantami. Bet jei nepripažinsime, kad susidūrimas 

tarp žmonių turi ir gerą aspektą, iškils rizika sužlugdyti žmoniją. 

Savaime suprantama, kad šį gerą agresijos lygmenį reikia išugdyti. Reikia išmokyti mūsų vaikus, kad 

verta su kitais gražiai susitikti, galbūt išgyventi sunkumus susiduriant su naujovėmis, padaryti 

vietos savo širdyje kažkam, kas nesi tu. Vienintelė galimybė, kad žmogus būtų gyvybingas yra ta, 

kad jis išliktų atviras naujovėms. Smurtas gimsta, kai negalime toleruoti frustracijos, gyvenimo, kai 

negalime pakelti, kad kas nors, gyvas ar negyvas, skirtingas nei aš, man prieštarauja. Tai yra 

būdinga visiems žmonėms. Nekalbu apie didelio masto smurtą, kalbu apie mažus dalykus. 

Išmokstame valdyti šį priešišką pulsavimą, šį instinktą prieštarauti kitiems gerų santykių pagalba. 

Vaikams reikia tėvo ir motinos, kurie palankiai žvelgia į tai, kad kartais vaikams sunku bendrauti. 

Pateiksiu pavyzdį, kuris gal yra banalus. Kai vaikas ginčijasi su savo draugu, tėvas gali pasakyti du 

dalykus: praskelk jam galvą arba priimk savo draugą. Kodėl vaikui sakome: priimk savo draugą, 

suteik vietos širdyje savo draugui? Todėl, kad priimdamas kitą, jis auga, geriau supranta save, 

tampa žmogiškesnis. Jei žmogus neturi tokios patirties, kai buvo sūnus ar dukra lydimas tėvų kelyje 

į suaugusiųjų pasaulį, jis neužauga. Jis lieka uždaras ir gina tą mažą dalį, kurią žino apie save. 

Neturime leisti savo vaikams ir savo visuomenei likti užsidariusiai ir mažai žmogiškumo prasme. 

Mes esame sutverti visam žmogiškumui, net ir tai jo daliai, kurios dar nepažįstame. Ar suvokiate, 

kad esate daug daugiau, nei tai, ką apie save žinote? 

 

Aš noriu, kad tu būtum toks, kokio aš noriu 

Žmogus neturi užstrigti, sustoti ties pačiu savimi. Jam reikia būti pastūmėtam link tokios 

žmogiškosios patirties, kuri jam leidžia augti ir tapti suaugusiu. Jei taip nėra, tuomet viskas tampa 

smurtu. Smurtu gali tapti ir draugystė: aš kovoju su tavim, nes noriu, kad tu atitiktum mano 

įsivaizdavimą. Santykis tarp vyro ir moters tampa smurtiniu daug anksčiau, nei prasideda sunkus 

fizinis smurtas. Smurto vieta tampa mūsų namai, nes kiekvienas nori įtvirtinti save, jei vis mažiau 

pakenčiama, kad kitas žmogus neatitinka mūsų įsivaizdavimo. Jūs suprantate, kad tokiais atvejais 

negalima taikyti bausmių, bet reikia ugdyti, reikia paramos. Nereikia gyvenime niekada kivirčytis, 

neverta pykti, nes pykdamas prarandu progą pažinti kažką kitokio nei aš. 
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Krizės yra geras dalykas 

Visi esame daugelio smurto epochų vaikai. Pasaulyje visada buvo daug smurto ir ne vien įstatymai 

jį sustabdys. Kaip supratau iš jūsų, Lietuvoje yra didelė kultūrinė krizė. O krizės yra geras dalykas. 

Valstybės, kaip ir žmonės, turi išgyventi krizę, kad suaugtų. Pagalvokite apie mūsų paauglius, kurie 

sulaukia tam tikro amžiaus, kai turi poreikį tik visiems prieštarauti, visiems priešgyniauti. Jie 

pakankamai žiauriai priešinasi viskam, net ir tėvams. Ir jų nereikia vien tik bausti, juos reikia 

palydėti tame kelyje, kuriame jie gali atrasti, kaip tapti suaugusiais. Suaugęs yra tas, kuris geba 

priimti net prieštaringiausius gyvenimo aspektus. Suaugusi valstybė yra ta, kuri geba priimti visus 

visuomenės aspektus. Taigi reikia ko nors, kas imtųsi tėvo vaidmens, kas padėtų žmonėms priimti 

tuos prieštaravimus teigiamai.  

 

Turime kovoti su nuosavybės idėja žmonių tarpusavio santykiuose 

Šios srities tyrimai sako, kad smurtauja ne psichiniai ligoniai ar vargšai, kaip buvo vienu metu 

manoma; smurtauja įvairių visuomenės sluoksnių, dažniausiai vidutinių ir aukštesnių, žmonės, 

daugiausia vyrai, kurie galvoja, kad yra galingi ir veikia smurtaudami dėl galios, kurią jie turi prieš 

moterį, vaiką, kolegą ir pan. Priverčia labai susimąstyti tai, kad daugiausia smurto yra šeimoje. Tai 

mums leidžia suprasti, kad žmogus neatlaiko tose situacijose, kuriose yra labiausiai įtraukiamas, su 

visais jo jausmais. Tarytum egzistuoja paslėpta idėja, kad kitas žmogus turi tapti mano nuosavybe. 

Vienose kultūrose ši mintis yra ryškesnė, kitose ne tokia ryški. Tik XIX a. pab. buvo pakeistas anglų 

įstatymas, kuris numatė, kad vyras gali ir fiziškai bausti savo moterį, jei ši yra netinkama. Noras, 

kad kitas taptų mūsų nuosavybe, yra susiformavęs istoriškai. Reikia išmokti didelio diskretiškumo 

žmogiškuose santykiuose. Šis žodis reiškia daug daugiau nei pagarba. Tai reiškia išmokti žiūrėti į 

kitą, kaip į kažką didelio, kas nėra mano nuosavybė, net jei jis yra mano šeimos narys, net jei jį 

myliu. Turime kovoti su nuosavybės idėja žmonių tarpusavio santykiuose, nes nuosavybės idėja 

gimsta kaip kažkas gero, bet visada transformuojasi į smurtą. Pagalvokite apie poras, kurios sako, 

jog vienas apie kitą nori žinoti viską, nori tikrinti mobilųjį telefoną, užrašų knygutę. Jau čia yra 

kažkas ne taip. Arba kai žiūrime į vaikus ir norime kontroliuoti jų mintis, be abejonės, norėdami 

jiems padėti. Mums tai atrodo geras dalykas, bet jau čia esama smurto šaknies, nes jei man 

nepavyksta kontroliuoti, galėčiau nužudyti. Smurtas yra pačiame troškime, kad kitas taptų mūsų 

nuosavybe, nes norime kitą sumažinti, susiaurinti iki savo matmens, kad nereikėtų mums patiems 

augti ir judėti. Aš, Anna, niekada nemušiau savo vyro ir jis niekada nemušė manęs, bet daugybę 

kartu aš galvojau, kodėl gi jis yra būtent toks ir jei jis atitiktų mano įsivaizdavimą, būtų geriau. Čia 

jau slypi smurto šaknis. Kol aš nesuprasiu, kad gerai yra priimti jį tokį skirtingą, tol tęsis kova. 

Žmonės neturi ieškoti savęs įtvirtinimo, bet turi ieškoti to, ko dar nežino apie save, kas slypi 

kituose žmonėse, net ir tada, kai mums atrodo sunku su jais susitikti. Būtent ties tuo galima dirbti, 

galima ugdyti pagarbą žmogaus orumui. Tai visada yra daug daugiau, nei mes matome.  

 

Jei žvelgiu tik į sugedusią dalį, atrodo, kad reikia viską išmesti 

Dirbu psichologe jau daug metų. Savo darbe niekada nepradedu nuo pastangų pataisyti tai, kas yra 

neteisinga. Stengiuosi, kad išryškėtų, kas yra gero, ir tie ištekliai, kurių dar nematyti. Jei žvelgiu tik į 

sugedusią dalį, tuomet nematau išteklių ir man atrodo, kad reikia viską išmesti. Bet jei sugebu 
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įžvelgti sveiką tašką, galiu dirbti pradėdama nuo jo. Tikrai yra smurto lygmuo, už kurį reikia bausti, 

bet jei bausime už viską, greitai nė vienas žmogus negalės nieko daryti. Nes jei kalbu su kolega ir 

pasakau ką nors, kas jį erzina, tai jau gali būti vadinama smurtu. Todėl reikia atverti kitas galimybes. 

Kalbėdama su labai žiauriu žmogumi, kuris bandė nužudyti savo dvejų metų vaiką, aš paklausiau: 

„Ar kada nors pagalvojai, kad yra ir kitas būdas mylėti šį vaiką?“. Jis pasižiūrėjo ir atsakė: „Niekada 

apie tai nebuvau pagalvojęs“. Mes turime ieškoti kito būdo, tūkstančių kitų būdų. Visi žmonės, net 

ir patys žiauriausi, būtų patenkinti tokiais nebūdami. Smurtaudami prarandame didelę dalį savo 

žmogiškumo ir dėl to blogai ne tik smurtaujančiam žmogui, bet ir visai visuomenei, visam kraštui. 

 

 

Klausimai-atsakymai. 

 

Vilija Aleknaitė-Abramikienė, LR Seimo narė 

Iš jūsų nuostabaus pranešimo aš dar neišgirdau vieno dalyko. Visgi pripažįstame, kad gėris ir blogis 

egzistuoja, nors galbūt skirtingai įsivaizduojame kriterijus. Kaip yra, kai susiduriame su blogiu, 

niekšybe, veidmainyste? Ką daryti? 

 

Anna Campiotti Marazza 

Aš stengiuosi visada pradėti nuo gero. Čia kaip metodas, nes esu įsitikinusi, kad net ir pačioje 

didžiausioje blogybėje yra tas gėris. Žinoma, yra blogis, kurį reikia sustabdyti, įrėminti, sustabdyti 

taip besielgiančio žmogaus laisvę, bet vis tiek tų būdų negali užtekti. Žinau, kokia yra smurtavimo 

prieš žmogų žala. Tas, kas patiria smurtą, tampa silpnu ir gyvena dar labiau baimindamasis ir vis 

mažiau tikėdamas savo gerais gebėjimais. Kad apsigintų, taps smurtaujančiu. Todėl šią grandinę 

reikia nutraukti. Mačiau ir įkalintus žmones, kuriems reikėjo tokio ugdymo, kuris jiems padėtų vėl 

pasitikėti savimi. Manau, visuomenė turėtų pasirūpinti tokiomis vietomis, kuriose pirmiausia būtų 

išklausoma, būtų įvertinama remiantis įstatymais, bet ypač svarbu įsteigti vietų, skirtų ugdymui. 

Visada matome, kad vien bausmės neužtenka. 

 

Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisių asociacija 

Esame Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nariai ir susiduriame su labai rimta problema smurto 

srityje. Esame prieš bet kokį smurtą, mūsų įstatymai yra pakankami, tačiau jie vykdomi blogai. 

Noriu suformuoti savo klausimą, kuriame arba visuomenė pasimetė arba kažko nesupranta, negali 

mums paaiškinti. Yra siūloma Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisa dėl smurto prieš 

vaiką sąvokos. Pacituosiu, kaip pas mus bandoma interpretuoti smurtą prieš vaiką: smurtas prieš 

vaiką yra, kai vaikas patiria kito žmogaus neveikimą darantį jam poveikį ir galintį sukelti žalą vaiko 

orumui“ ir tai mes jau laikome smurtu ar bent jau mėginame šią sąvoką įteisinti įstatyme. Pats 

svarbiausias dalykas yra ir kurį mums reikėtų paaiškinti visuomenėje ir mums patiems susigaudyti, 

tai vadinamoji Stambulo konvencija. Tai gera konvencija ir joje yra numatyta daug priemonių prieš 

smurtą prieš moteris. Tačiau turiu klausimą dėl ketvirto straipsnio. Sakoma, „kad valstybė prisiima 

įsipareigojimą panaikinti moteris diskriminuojančius teisės aktus, bei įgyvendinti priemones 

nediskriminuoti asmens dėl socialinės lyties, lytinės orientacijos, lyties tapatybės ar kito statuso. 
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Kodėl šito klausiu? Nelabai kas gali paaiškinti, kas yra socialinė lytis ir mūsų Konstitucijoje 38 

straipsnis sako, kad santuoka sudaroma laisvu moters ir vyro susitarimu. Ar šiuo ketvirtu straipsniu 

nėra įteisinamos vienalytės santuokos, apeinant šalių Konstitucijas? 

 

Anna Campiotti Marazza 

Labai įdomu. Nebepakeliame daugiau net ir lyčių skirtybės. Nors tiek daug žavesio toje skirtybėje. 

Manome, kad išspręsime šią problemą apsimesdami esą visiškai vienodi – vienodos teisės, 

pareigos, viskas vienoda. Greitai panaikinsim ir fizinius tarpusavio skirtumus. Bet tapdami vienodi, 

labiau nesutarsime. Bėgant amžiams, matėme įvairių skirtumų tarp vyrų ir moterų – aštresnių ar 

mažiau aštrių. Reikėjo moterims suteikti progą turėti didesnį savarankiškumą. Aišku, kai moterys 

buvo neišsilavinusios, neturėjo žodžio laisvės ar pinigų, buvo lengviau jas valdyti. Taigi gėris yra ta 

suteikta proga, bet ne visiškas suvienodinimas. Nesiklostys viskas geriau, kai visi būsime belyčiai. 

Geriau klostysis tada, kai vėl iš naujo, iki galo išgyvensime savo identitetą kaip turtą, ir kito 

identitetą kaip turtą. Genderizmo diskusijų išeities taškas yra šis. 

 

 


