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Tarptautinė konferencija „Smurto reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika" 

 „Kas man labiausiai padėjo, - tai, kad tu manim tikėjai ir priėmei mane tokią, kokia esu“: 

centro patirtis 

Dr. Dalia Puidokienė, 2013-11-29, Vilnius 

Ką reiškia patirti smurtą, gyventi prievarta ir išnaudojimu kuriamuose santykiuose? 

Tai jėgos, galios naudojimas su tikslu palaužti kito galią, valią. Tai įsiveržimas į kito „teritoriją“ 

be kito sutikimo. Tai atskirtumas, izoliacija nuo kitų, stengimasis, kad auka prarastų jai 

reikšmingus santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai priklausymo sau jausmo atėmimas, 

sunaikinimas. Tai pasirinkimo laisvės praradimas. 

Smurtą patiriantis asmuo gyvena nuolatiniuose emocijų, dažniausiai negatyvių, pokyčiuose 

(pratrūkstantis ar nuslopstantis pyktis, save žalojantis elgesys, noras ar bandymai nusižudyti, 

mirti, išnykti, nuolatinė nuotaikų kaita). 

Smurtą patiriantis asmuo dažnai painiojasi patirtų įvykių sekoje, pamiršta, atrodytų itin 

svarbias, detales ar net ir pačius buvusius įvykius, neretai buvusią skausmingą, žiaurią patirtį 

priskiria kažkam kitam, bet ne sau. 

Negana to, smurtą patiriantis asmuo save suvokia kaip bejėgią, betikslę, kaltą, bailią ir gėdingą 

būtybę, nešvarią, suteptą, paženklintą, kitokią, nei kiti, vertą tokio elgesio su ja ar juo, o 

kartais atrodo, galinčią „nuversti didžiausius kalnus“. 

Dar daugiau, smurtą patiriančiam asmeniui smurtautojas atrodo kaip Dievas visagalis, 

gailiaširdis globėjas, rūpintojėlis ir visoks kitos sergėtojas, kuriam apstu dėkingumo ir tariamos 

„meilės“, noro atsidėkoti ir pan. 

Pagaliau smurtą patiriantis asmuo gyvena nuolatiniame nepasitikėjime kitais, įtarume, 

atsitraukime nuo kitų, be tikėjimo, prasmės ir tikslo savo gyvenime, be vilties, jog galimi kad ir 

mažyčiai pokyčiai. Juk smurtą patiriantis asmuo nevertas tikro gyvenimo džiaugsmo patyrimo, 

tad ar verta svajoti, tikėtis, viltis ar norėti to. 

Visas šis psichologinis, dvasinis, emocinis kapitalas, gyvenant smurtiniuose santykiuose, 

kaupiamas auginant palūkanas, kurias vėliau, nori to ar nenori, tenka apmokėti.  Tokiam 

žmogui iškyla didžiulė dilema – būti ar nebūti. O jei būti – tai kaip? 

 

Pagalbos nebuvimas ir gyvenimo sunkumai: „Nebuvo nieko kas tada būtų pataręs, ar 

palaikęs kažkaip....Esi viena, tai ir sukiesi kaip supranti“ 

Moterų asmeninės smurto patirtys tvirtino egzistuojant tiek vidinius, tiek išorinius jų 

sunkumus, bandant tai įveikti ir išeiti iš to. Vienišumo nerimo išgyvenimas ir to pasekoje 
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atsiribojimas nuo savęs, kaip jaučiančio ir sąmoningo žmogaus, nepasitikėjimas savo jėgomis, 

jų taip įvardijamo „netinkamo auklėjimo“ pasekmės, nusivylimas santykiais su artimaisiais ir 

neviltis dėl ateities perspektyvos, nešiojama stigma ir neturėjimas apie savo sunkius 

išgyvenimus kam pasakyti, visa tai tik dar labiau klampina moteris ten, kur jos yra. Jos 

linkusios apie visa kalbėti, tačiau ne visada jos sutinka tuos nuoširdžius „klausytojus“, 

pasiruošusius be išankstinės nuostatos ir vertinančio požiūrio priimti jas tokias, kokios jos yra. 

Neretai jos susiduria su negatyviu kitų požiūriu, netikėjimu jomis, nenoru jas išklausyti. 

Labiausiai moteris skaudina ir žeidžia tokia joms artimų žmonių pozicija.  

Dar daugiau, kaltinimus ar tiesiog dėmesio nekreipimą, apgaulę ar pasinaudojimą esama jų 

padėtim, jos supranta kaip skatinimą ir palaikymą to, kas vyksta ir kur jos yra. To pasekoje 

moterys neretai priima klaidingus sprendimus. Ypač skausmingai moterys išgyvena artimų 

santykių, ryšio, palaikymo ir supratimo neturėjimą su artimais joms žmonėmis ar tiesiog 

šiurkštų jų atstūmimą. Kai kurios iš jų kliūtimis pokyčiui įvardina sunkias ekonomines sąlygas – 

neturėjimą kur ir už ką gyventi. Informacijos apie pagalbą nebuvimą taip pat riboja šių moterų 

pokyčio jų gyvenime galimybes.  

Taigi, pakalbiai su moterimis, visų jų patirtos asmeninės patirtys santykiuose su kitais, man 

patvirtina vieną esminių dalykų žmogaus gyvenime, jog kiekvienam reikia kažko, kas būtų 

pasiruošęs padėti joms.  

Mūsų susitikimai su moterimis liudijo, kad viduje jos buvo linkusios kalbėti apie joms 

skausmingus patyrimus, net ir tuomet, kai jos sakydavo, jog apie tai dabar nenori kalbėti. 

Herman (1997) pastebi, jog asmenys patyrę skausmingus ir juos traumavusius įvykius dažnai 

jaučia motyvaciją ir savanoriškai sutinka apie tai kalbėti, vildamiesi, jog toks jų atsivėrimas 

suteiks prasmės ir orumo jų kentėjimams. Pasak Kast (2001), žmogaus tapatumo patyrimui yra 

svarbi „saviraiška, noras ką nors veikti, galėti, daryti kam nors poveikį, (...) norą vaizduoti, 

pasirodyti, kad kiti pamatytų“.  

Ankstesnė moterų vaikystės ir paauglystės patirtis atskleidė, jog joms ypač trūko savojo „aš“ 

suradimo ir patvirtinimo, savęs, kaip atskiro individo pajautimo, savęs saviraiškos (Puidokienė, 

2012). Pieper and Pieper (1999) pastebi, jog asmenys, vaikystėje įgiję „vidinį nelaimingumą“ ir 

suaugę gali pasąmoningai puoselėti iliuziją dėl galėjimo kontroliuoti ar valdyti viską. Tokie 

asmenys, siekdami savo vidinės gerovės bei gindami pačią savo esmę, jie savo vidinį saugumą 

gali susieti su įvairiais simboliais. Todėl akivaizdu, jog viduje prievartą patiriančios moterys 

jaučia poreikį kalbėti, joms ypač svarbu yra būti išklausytoms ir išgirstom, „pamatytoms“, o 

dar daugiau – suprastoms bei priimtoms. Taip jos patiria savo tapatumą, tarsi patvirtina sau 

savo reikšmingumą, ko neretai trūko jų gyvenime santykiuose su joms artimais ar šalia jų 

buvusiais asmenimis.  

Todėl Zita atsiverdama sako, jog seniai norėjusi „kam nors išsakyti visas savo nuoskaudas.“. 

Prisimenu Vilės man atmintyje išlikusius žodžius, bylojančius apie jos išgyventą vienišumo 

jausmą: „Nebuvo nieko, kas tada būtų pataręs ar palaikęs kažkaip. Nieko nebuvo. Esi vienas tai 
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ir sukiesi kaip supranti.“. Pokalbio su Odeta metu išgyvenamas jos vienišumo nerimas 

prasiveržia nuoskaudos ir nusivylimo išreiškiamais jausmais: „ŽMONĖS, KUR JŪS VISI BUVOTE, 

KAI AŠ GYVENTI NENORĖJAU??? Kai  dugną pasiekiau, kai MAN JŪSŲ TAIP REIKĖJO!!! Kur, kur, 

kur, kur???. O, anot Mildos, kai jautiesi vieniša, kai jauti, kad esi „viena“, kai „nieks nepadeda, 

nieko neturi, nei giminių, nei tėvų, nieko. Tau niekas neatneš, niekas nieko neduos, niekas 

nepadės, pati turi eiti.“, kai jautiesi nemylima ir nereikalinga, nuvertinta, tada, bandydama 

prisitaikyti gyvenime, gali pasirinkti įvairias reagavimo strategijas: būti paviršutiniška, 

nenuoširdžia, agresyvia, pykstančia ir trokštančia keršto (Puidokienė, 2012). 

Tokia moterų patirtis akivaizdžiai rodo trūkus joms didesnio aplinkinių dėmesio ir joms 

reikalingos pagalbos, todėl jos ir yra linkusios manyti, jog „žmonės labai abejingi kito 

problemoms“, nes „kad ir bandai pasakoti apie savo jausmus, problemas, niekas negirdi ir 

nepatiki.“. Vanier (2006) pastebi, jog „bendruomenė ir šeima yra pagrindiniai tarpininkai tarp 

asmens ir visuomenės“. Taigi moterims, jaučiant didesnį bendruomenės dėmesį į savo 

patiriamus, išgyvenamus sunkumus, sukuriant joms palankesnę atsivėrimui, buvimui savimi 

erdvę, atsiranda didesnė galimybė griūti užtvaroms, slepiančioms jų pažeidžiamumą taip 

artėjant link gijimo ir pokyčio. 

 

Norint spręsti smurto problemą, visų pirma reikia norėti ją spręsti 

Galiu teigti, jog gydyti gali tik santykiai su žmonėmis, o savipagalba, kuri paprastai taip pat 

remiasi žmogaus prielaidomis, dažniausiai keliančiomis jo neautentiškumą, padėti gali gana 

retai. Kępiński (2008) teigia, jog „geriausias vaistas nuo mūsų visuomenėje didėjančios 

psichinių traumų bangos yra ne teisės kodeksai, o didesnė atsakomybė už savo požiūrį į kitą 

žmogų“. Todėl akivaizdu, jog ir moterims, patiriančioms smurtą, gyvenančioms smurtu, 

prievarta, kontrole grįstuose santykiuose yra svarbu kito palaikantis, jas sustiprinantis požiūris, 

nuoširdus ir nesavanaudiškas noras joms padėti. 

Freire (2000) tikru laiko tokį žmonių bendravimą, kurį sieja pamatinės žmogiškosios vertybės – 

tikėjimas, meilė ir viltis. Tik tokiame empatiniame ryšyje žmogus gali eiti į savęs paieškas, 

kurdamas palankią terpę savo suvokimui ir sąmoningumui ugdyti. Evelina dalijasi, kaip labai jai 

svarbus buvo brolio supratimas ir palaikymas tuo sunkiausiu jai metu, kada ji, po patirto 

išprievartavimo, jautėsi pasimetusi, bijojo apie tai kam nors pasakyti, išgyveno kaltę ir gėdą dėl 

to, kas atsitiko. Atrodo, tuo metu jai pakako ir ypač svarbu buvo vien tik brolio pastebėjimas 

jos pakitusios būsenos, savijautos, kad su ja kažkas negero yra nutikę: „Brolis klausinėjo tėvų, 

kas man yra, kodėl aš netgi vengiu jo, (...) grįžo vieną kartą ir sako – kas jai yra? Sako jinai 

nebevalgo. Tėvai tylėjo. (...) o jis mane suprato. Todėl ir dabar, pasak moters, tas pasitikėjimas 

broliu yra išlikęs, ir, atrodo, pakanka vien tik žinojimo, kad yra žmogus, kuriam ji rūpi: „Labai 

svarbus supratimas ir palaikymas. Todėl bet kurio metu aš galiu pas jį eiti, nors ir naktį. Bet 

kokioj situacijoj. (...) Man užteko to, kad šalia pabūtų tuo momentu.“.  
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Silva pasakoja apie savo gyvenimą pagalbos moterims centre, kur jai pavyko užmegzti 

empatišką ir artimą, pasitikėjimą keliantį realų santykį su cento darbuotoja, kas jai buvo ypač 

svarbu: „Čia gyvendama pajutau šilumą ir pasitikėjimą. Aš jai (aut. past., darbuotojai, su kuria 

ji kalbėjo) galėdavau išsipasakoti, jinai morališkai mane palaikydavo. Aš jausdavau, kad aš ja ir 

pasitikėti galiu, Tai buvo žmogus, kuriuo aš galėjau pasitikėti. Jutau, kad ji yra nesavanaudė. 

(...) Ja tikrai pasitikėjau ir ji mane suprato.“. Odeta turėtą reikšmingą tuomet buvusį santykį su 

socialine darbuotoja apibūdino kaip jos „gyvenimo pradžią“: “Kaip susimąsčiau, supratau kas 

tu esi man, (...) tu esi - MANO GYVENIMO PRADŽIA. Čia ne paprasti žodžiai, čia pajausti reikia. 

Kai išmokau gyventi širdim, (...) supratau, kad, žodžių nėra TOKIŲ, kad tau perduoti tai, ką 

jaučiu tau. Tai nesvietiškas dėkingumas.“.  

Taigi moterų patirtys liudijo kiek, koks ir kuo joms buvo svarbus turimas santykis su esančiu 

šalia joms reikšmingu kitu. Jos ypač vertino santykį, kuriame jos nesijautė teisiamos ar 

vertinamos, kai jos buvo suprantamos ir priimamos tokios, kokios yra. Joms ypač svarbus buvo 

lygiavertis santykis, kuris skleidė nuoširdumą ir šilumą, kai darbuotojas, reikalui esant, elgėsi 

lanksčiai, susitinkant su moterimis tada, kai joms ypač to reikėjo ar buvo tai svarbu. Tik 

abipusiškame santykyje jos galėjo atsiverti, pasitikėti tiek kitu, tiek daugiau savimi, gyti ir 

stiprėti. 

 

Pagalba smurtą kenčiančiai – tai ne jos kontrolė, bet jos patirties patvirtinimas ir parama 

kontroliuoti savo gyvenimą 

Taigi būtent nuoširdus, rūpestingas dėmesys moteriai, kaip reikšmingai žmogiškai svarbiai, 

buvo tas pagalbos joms pagrindas, kuris padėjo joms stiprėti ir gyti, padėjo atgauti jų traumos 

sunaikintą galią. Herman (1997) akcentuoja vienos incesto aukos liudijimą, pabrėžusį tai, kas 

jai buvo itin svarbu santykiuose: „Geri terapeutai buvo tie, kurie iš tiesų patvirtino mano 

patirtį ir padėjo man kontroliuoti savo elgesį užuot kontroliavę mane“. 

Freire (2000) pastebi, jog žmonės savo reikšmingumą pasiekia tik išsikalbėjimo, atsivėrimo 

dėka, išsisakant tai, kas jiems rūpi, skauda, yra svarbu. Odetos pasidalijimas apie sukurtą 

santykį su darbuotoja rodo, kiek svarbus jis jai yra ne tik dabar, bet ir ateity: „Žinau, kad tau 

rūpiu jau dabar, ir rūpėjau, ir rūpėsiu.“. Taigi, anot Colombero (2004), žmonių susitikimas yra 

be galo sudėtingas ir daug iš kiekvieno reikalaujantis veiksmas. Tačiau tik toks santykis su 

žmogumi gali atkurti prarastus žmogui reikšmingus dalykus keičiančius jo gyvenimo kokybę. 

Taigi akivaizdu, jog moterys pertvarkyti, keisti savo gyvenimus, gyti, atgauti prarastą galią ir 

kontrolę gali tik būdamos sąlygose, padedančiose atsiverti, atsirasti abipusiam pasitikėjimui, 

bendrystei, saugumo ir buvimo kito suprastai jausmui. Šiuo atveju gydantis santykis yra toks 

santykis, kai egzistuoja buvimas su kitu ar buvimas dėl kito, kai nėra vietos abejingumui ar 

formaliam, atmestinam bendravimui, o atvirkščiai, reiškiasi geranoriškas džiaugsmas būti 

kartu, tarnystė ir dovanojimas savęs kitam bei nuoširdi pagalba kitam. 
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