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Nyderlandų rašytojos Carry Slee knyga „Atsiprašau“ pasakoja jautrią ir skaudžią patyčių 

mokykloje istoriją. Pagal knygą sukurtas filmas daugelyje mokyklų rodomas kaip metodinė 

medžiaga kalbant apie patyčių žalą. 

Jochemas yra nuolatinis patyčių taikinys, ir visi mokykloje tai žino. Jis mokosi septintoje klasėje. 

Toje pačioje klasėje mokosi ir trys berniukai, kurie nuolat prie jo kabinėjasi. O visi kiti... tiesiog 

nieko nedaro. Vieni turi savų reikalų, kiti pernelyg stengiasi išlikti neutralūs, kad patys netaptų 

tokiais, iš kurių šaipomasi. Daugelis mano, kad Jochemas pats prisiprašo tokio elgesio, be to, 

visiškai nekovoja už save. Jochemo tėvai taip pat jaučia, kad kažkas negerai, bet nežino, kaip jam 

padėti. 

Jochemas jau pakeitė kelias mokyklas dėl to, kad visur iš jo tyčiojamasi, jis neturi draugų, na, gal 

tik vieną – valkataujantį šunį Simbadą, kurį jis surado. 

Knygos pagrindinis veikėjas ir pasakotojas Davidas kartais bando ginti Jochemą, tačiau niekada 

nedrįsta iš tiesų stoti prieš besityčiojančius klasiokus. Mokytojai taip pat nesikiša. O patyčios 

kasdien darosi vis žiauresnės. Davidas pažada Jochemui padėti, tačiau atėjus laikui jį išduoda. Kai 

vieną vakarą Jochemas negrįžta namo, Davidas supranta, ko napadarė, ir jaučiasi dėl visko kaltas. 

Ar dar galima išgelbėti Jochemą, ar jau per vėlu? 

Carry Slee sukurta istorija „Atsiprašau“ išskirtinė jau tuo, kad patyčias patiriantis vaikas nėra 

pagrindinis knygos herojus. Dėmesys čia skiriamas klasės draugams, mokytojams, kurie nieko 

nedaro, nors viską mato. Ką jie galvoja? Ko laukia? Kodėl nesiryžta padėti skriaudžiamam vaikui? 

Autorė sukūrė nuostabų pasakojimą paaugliams su tikroviškais ir pažįstamais veikėjais. Be to, ji 

išvengė pamokslavimo. Knygos „Atsiprašau“ istorija yra tokia stipri ir tikra, kad paveikia ir 

priverčia susimąstyti be jokių papildomų pamokymų. 



 
 

Pagaliau vienišė Jona turi draugę. Glorija – mokyklos naujokė, buvusi nepritapėlė, kuri pjaustėsi 

rankas, iš kurios tyčiojosi. Bet tai jau praeitis, dabar jiedvi turi viena kitą. 

Iki šv. Liucijos – šviesos šventės, kuri mokykloje virsta tamsa. Nuo tol viskas pasikeičia... 

Patyčios kaip ridenama sniego gniūžtė nejučia virsta vis didėjančiu kamuoliu, kol įtraukia visą 

mokyklos bendruomenę. Jos persikelia į internetinę erdvę ir iš ten į tikrovę grįžta dar nuožmesne 

forma: jau nebesvarbu, iš ko tyčiotis, ko nekęsti. Puolamas gali būti bet kuris. Kas vakar buvo 

kietuolis, rytoj gali būti sutryptas, o pažemintasis per naktį gali virsti monstru. 

Bet ar kerštas – tinkama galimybė apsiginti? 

Jeigu atvirai, viskas labai sudėtinga. Kalbama apie grupės spaudimą, apie baimes ir troškimą, kad 

mus pamatytų ir pamėgtų. Ir dar ta valdžia – kuo daugiau jos gauni, tuo daugiau, regis, norisi. 

Bet vieną dalyką ketinu parašyti prieš užvoždama nešiojamąjį kompiuterį. Ir tai bus raginimas: 

užversk komentarų skiltis ir pokalbių svetaines gerumu. 

Juk tam tau užteks drąsos? 



 
Istorija pasakoja apie 9-tojo dešimtmečio Švedijos mokyklų mokymo sistemą, kai vyresnieji 

mokiniai savavališkai auklėjo jaunesniuosius mokinius. Į mokinių auklėjimą mokytojai 

nesikišdavo, direktoriai tam pritardavo, o tėvai apie tai nieko nenutuokdavo. Vyko kraupūs 

dalykai. Tačiau atsirado vienas vaikinas, kuris sugebėjo pasipriešinti daugybę metų vykusiam 

mokinių auklėjimo mokyklose terorui. Prireikė kelių metų kol ši sistema galutinai sužlugo, tam 

reikėjo pačių mokinių valios, drąsos griauti senamadiškas tradicijas, kovoti su neteisybe; 

mokytojų tolerancijos ir pagalbos.   

 



 
 
 
Niką kausto baimė. Ji atsėlina kasdien, kai berniukas eina į mokyklą, nes ten jo jau laukia 
Matijas, Kevinas ir Rafaelis. Jie mušą jį, šantažuoja. Puolimai vis dažnesni ir vis žiauresni. 
Nikas, nematydamas jokios išeities, ryžtasi beviltiškam žingsniui. Jis suką galvą, kaip įsigyti 
ginklą... 
Prievarta mokyklose – seniai nebe pavieniai atvejai. Tačiau aukos tyli, o stebintys žiaurią 
prievartą bendraklasiai iš baimės suka akis į šalį, kad tik netaptų kitomis aukomis. Elisabeth 
Zöllner įtaigiai vaizduoja, kaip Nikas iš persekiojamojo virsta nusikaltėliu. Ši knyga – 
sukrečiantis kaltinimas prievartai ir abejingumui. 
  
Baimė niekada neapleidžia. Ji pradeda mane smaugti jau nuo ryto. O kas bijo – išjuokiamas. 
Kiekvieną dieną jaučiu skausmą ir baimę. Didžiulę baimę. Kokia prasmė gyventi, kai visą 
laiką skauda? 
Niką kausto baimė. Ji atsėlina kasdien, kai berniukas eina į mokyklą, nes ten jo jau laukia 
Matijas, Kevinas ir Rafaelis. Jie mušą jį, šantažuoja. Puolimai vis dažnesni ir vis žiauresni.   



 
JIE – AŠTUNTOKAI. SKIRTINGI IR TOKIE PANAŠŪS. UŽSIAUGINĘ STORUS ŠARVUS IR NEPAPRASTAI 

PAŽEIDŽIAMI. JIE NENORI BŪTI KAIP VISI IR KARTU TENORI BŪTI TARP KITŲ. LABIAUSIAI UŽ VISKĄ 

JIE NORI BŪTI PRIPAŽINTI. 

Gabija ir Šarūnas mokosi toje pačioje aštuntoje klasėje. Šarūno tėvai išvažiavę į Didžiąją Britaniją. 

Gyvendamas su močiute jis vis daugiau laiko leidžia su vyresniu pusbroliu Karoliu, tačiau šis įvelia 

jį į pavojingą veiklą. Nepažintas pasaulis viliote vilioja laisve, bet ar jame tikrai yra tai, ko Šarūnui 

reikia iš tikrųjų? 

Gabija tenori nesijausti vieniša, todėl stengiasi neišsiskirti iš klasės. Ji greitai supranta, kad vien 

susidraugavusi su klasės naujoku Albinu, iš kurio visi šaiposi, ir pati būtų visų atstumta. Tačiau vis 

daugiau bendraudama su klasėje populiariu Šarūnu Gabija ima abejoti jo ir savo pačios poelgių 

teisingumu. Jai vis dažniau tenka rinktis tarp to, kaip elgtis norėtų ji pati, ir to, ką renkasi visi kiti. 

Vieną dieną Šarūnas ir Gabija dėl skirtingų priežasčių ima rašyti laiškus Elzei. Ir jų gyvenimas 

netikėtai pradeda keistis... 

  
 



 
„Jaunam žmogui kartais gali būti sunku išdrįsti pradėti kalbėti apie savo sunkumus, užduoti 

rūpimus, bet gal ne itin lengvus klausimus tėvams, draugams ar kitiems juos supantiems 

žmonėms. Ypač nelengva, kai reikiamu metu nėra su kuo pasitarti, nors ir norėtųsi. Čia į pagalbą 

ateina „Draugo laiškai" – knyga, kurioje surinkti pačių jaunų žmonių užduodami jiems rūpimi 

klausimai ir kvalifikuotų „Jaunimo linijos" savanorių parengti atidūs atsakymai.     

 

 

 

 

 



 

 

Pykšt, pokšt, tu negyvas (2002)/ Bang Bang You're Dead  

  

 
  

 

Patyčios mokykloje ir bendraamžių žiaurumas Trevorą (vaidina akt. Ben Foster) pavertė 

atstumtuoju, kurio prisibijo tiek bendramoksliai, tiek mokyklos darbuotojai ir jo paties tėvai. 

Aplinkinių laikomas agresyviu pamišėliu dėl bandymo susprogdinti mokyklą, vaikinas savyje slepia 

jautrią sielą ir gerumą, kurie ir neleido padaryti žiauraus nusikaltimo. 

Filmas apie baisų psichologinį smurtą, patiriamą mokyklose, apie bandymus atkeršyti skriaudėjams 

ir būti tokiu, kokiu tave nori matyti kiti. Juosta apie, kad visi mato tik tavo išorę, tačiau niekas 

nežino ir nenori žinoti kas dedasi tavo viduje. Niekas nežino ką tu gali – tik tyliai nuleisti galvą ir 

tarsi šešėlis sliūkinti mokyklos koridoriumi? O gal tavyje slypi kažkas tokio, ką pažadinus nuo žemės 

paviršiaus bus nušluoti absoliučiai visi? Ir skriaudėjai, ir teisuoliai ir net tie, kas tikėjo tavimi?    

 

 

 

http://www.kinokadras.lt/si363lau-pasi382i363r279ti/pykt-pokt-tu-negyvas-2002-bang-bang-youre-dead

