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UNiVeRsiteto idĖJa 
iR kŪRyBiNĖ koMUNikaCiJa

the idea of University and Creative Communication

sUMMaRy

the article deals with the idea of the university from the perspective of creative communication. the 
theses developed are: (1) the idea of university covers both the orientation to different spiritual regions 
united into one scientific field and the division of scientific body into separated parts with special ways of 
communication; (2) the attitudes of enlightenment that led to the removal of a previous base; (3) univer-
sity as a knot of creative communication between an individual to be formatted and the society to be 
created; (4) the erosion of scientific communication following the loss of a hierarchical structure of knowl-
edge and the resulting lack of universal scientific truth and of normal scientific method; (5) the more 
pluralistic communication channels in the sciences and the fight for normality and universality among 
competitive universities. 

SAntrAUKA

straipsnyje nagrinėjama universiteto idėja iš kūrybinės komunikacijos perspektyvos. Plėtojamos šios tezės: 
iš pradžių universiteto idėja paradoksaliai apėmė tiek orientaciją į skirtingus dvasinius regionus, sujung-
tus į vieną mokslo lauką, tiek mokslo visumos padalijimą į atskiras dalis su savita komunikacija; apšvie-
tos nuostatos vedė prie mokslinės komunikacijos ankstesnės bazės panaikinimo; universitetas tampa 
kūrybinės komunikacijos tarp formuotino individo ir sukurtinos visuomenės mazgu; mokslinės komuni-
kacijos, kylančios iš filosofija paremtos hierarchinės žinijos struktūros, erozija suponuoja tai, kad nebė-
ra nei universalios mokslinės tiesos, nei normalaus mokslinio kelio; kuo pliuralistiškesni komunikaciniai 
kanalai moksluose, tuo aršesnė kova dėl normalumo ir universalumo, į kuriuos pretenduoja besivaržan-
tys universitetai. 
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ĮVadas

Kas yra akademinė kūryba? Viena 
vertus, tai akademinė veikla, apimanti 
tokias sferas kaip mokymas, mokslinis 
tyrimas, mokslinių straipsnių ir mono-
grafijų rašymas, naujų studijų programų 
kūrimas, ekspertavimas, t. y. mokslinė 
komunikacija, reikalinga tam tikrų ko-
munikacijos kanalų, kurie galimi akade-
minėje aplinkoje, besiskiriančioje nuo 
kitokios socialinės (politinės) terpės. Kita 
vertus, tai tam tikro gyvenimo, t. y. gyve-
nimo būdo ar gyvenimo stiliaus, kulti-
vuojamų skoliarų1 ir besiskiriančių nuo 
akademininkų bei intelektualų, kūrimas. 
Todėl universitetas tarnauja kaip ežios 
akmuo, atribojantis tiek nuo kitų moks-
lininkų (kitose mokslo institucijose), tiek 
nuo kitų kūrybininkų (turinčių kitokią 
daugiau ar mažiau kūrybingą aplinką).

Universiteto bendrija yra socialinė 
aplinka individui, jam (jai) ieškant savo 
tapatumo, neatskiriamo nuo egzistenci-
nių siekių. Tačiau kiekviena bendrija, 
taip pat ir universiteto, yra „tūlo“ (das 
Man) bendrija, vartojant M. Heideggerio2 
sąvoką, arba „tų, kurie neturi nieko ben-
dra“, vartojant A. Lingio3 sąvoką. Uni-
versitetas yra „tūlo“ medija ne tik dėl 
įvairiopo mokslo struktūros. Kaip maty-
sime, termino „universitetas“ etimologi-
ja nurodo veikiau mokslą kiekvienam, 
nepriklausomai nuo „tautybės“, nei vi-
sus galimus mokslus.

Universitetas yra „tūlo“, apimančio kie-
kvieną skoliarą, keičiantį savo aplinką savo 
akademine kūryba, medija. Kitaip tariant, 
universitetas kaip aplinka sukuria skoliarą, 
kuris savo ruožtu kuria savo universitetą. 
Šis kūrybos ratas apima hermeneutinį ir 
pedagoginį ratą. Kitaip sakant, skoliaras 
auga dalyvaudamas universiteto bendri-

joje, kuri plėtojasi dėl skoliarų kūrybinės 
iniciatyvos. Nors kiekvienas skoliaras 
lavinamas „tūlo“ savo universitete, kad 
matytų pasaulį būtent taip, skoliaras pri-
sideda prie savo intelektualios aplinkos 
laužydamas „tūlo“ sustabarėjusius san-
tykius. Todėl akademinė kūryba lydima 
destrukcijos (kitas M. Heideggerio ter-
minas), „tūlui“ esant būtina bet kokios 
kūrybinės veiklos medija.

Štai kodėl universiteto idėja keitėsi 
per amžius. Universiteto idėja turi būti 
išbandyta skoliarų jiems ardant sustaba-
rėjusius „tūlo“ komunikacinius santykius 
kiekviename amžiuje ir kiekvienoje kar-
toje. Šis idėjos kintamumas nurodo ne tik 
universiteto kūrybinę aplinką ir jos agen-
tus, bet ir pačios idėjos, gyvos laužant 
komunikacinius kanalus vietoj nuolati-
nės cirkuliacijos juose, gyvybingumą. 
Kiekviena gyva ir kūrybinga idėja su-
sprogdina savo intelektualią ją sukėlusią 
aplinką. Tą patį galima pasakyti apie uni-
versiteto idėją, kuri formuoja kiekvieno 
amžiaus akademinę bendriją. Tokiu bū-
du mes formuojami idėjos, perduodamos 
mūsų per universiteto kaitos amžius. Šis 
kūrybinis pasyvumas yra kitas „tūlo“ 
aspektas universitete, „tūlui“ kuriant 
mus kaip universiteto bendrijos narius. 

Tiek cirkuliuojančios universiteto idė-
jos agento, tiek universiteto bendrijos 
tapatumas formuojamas „niekieno že-
mėje“, kai abiejų sąveikaujančių pusių 
(agento ir „tūlo“) ribos nėra aiškios. Tie-
są sakant, susiduriame su kūrybine idė-
ja tik tuomet, kai ribos tarp komunika-
cinio ir egzistencinio regionų – aktyvio-
jo ir pasyviojo – neaiškios, t. y. užkariau-
tinos pakeliui į Pažadėtąją žemę, pava-
dintą tapatumu. Kaip minėta, aktyvioji ir 
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pasyvioji pusės gali keistis savo vaidmeni-
mis, tiek individui, tiek jo (jos) bendrijai 
ieškant tam tikro tapatumo. 

Kitas universiteto idėjos raidos veiks-
nys yra fenomenas. Vartodamas šią išraiš-
ką turiu omenyje kiekvieną naują atvejį, 
veikiantį pačią universiteto idėją. Tai gali 
būti naujas universitetų šeimos narys, 
naujas akademinis regionas ar naujas 
agentas, kuris kreipia, jei ne keičia, idėjos 
raidos kelią. Taigi tokie skirtingi ar net 
nebendramačiai atvejai kaip teologinė 
dialektika (naujas metodas), Acta habita 
privilegija (naujas juridinis kelias), Vil-
niaus universitetas (naujas universitetų 
narys), Humboldto universiteto idėja 
(naujas universiteto vaidmuo visuomenė-
je), K. Jasperso visuminės mokslo tiesos 
ilgesys (senas kelias kaip nauja kryptis) 
gali būti traktuojami kaip fenomenai plė-
tojantis idėjai. Šia prasme fenomenas iš-
kyla kaip riba tarp skirtingų universiteto 
idėjos regionų, kai ji migruoja ieškodama 
savo turinio ir formuodama akademinės 
bendrijos bei skoliarų jose tapatumą.

Taigi analizuodamas universiteto idė-
ją pasitelksiu tiek fenomenologines nuos-
tatas, tiek ribų studijų perspektyvą. Nors 
negalėsiu išvengti tam tikrų istorinių 
ekskursų, istorinis požiūris čia neatski-
riamas nuo hermeneutinės nuostatos 
tapatumo studijų aplinkoje: istorinius 
fenomenus suprantame panaudodami 

juos savo tapatumo ieškojime. Fenome-
nologinė nuostata čia taip pat neatskiria-
ma nuo egzistencinių siekių: mūsų in-
terpretuojami istoriniai fenomenai api-
brėžia mūsų santykį su tam tikra istori-
ne bendrija, kuri galima kaip kūrybinė 
aplinka individams, ieškantiems savo 
akademinio tapatumo. Be to, pasitelksiu 
komunikacinę prieigą kalbėdamas apie 
komunikaciją tarp kūrybinės akademi-
nės ir universiteto istorinės bendrijos, 
taip pat apie komunikacinius kanalus 
tiek universitete, tiek visuomenėje, kurie 
keičiasi veikiami skoliarų veiklos.

Lietuvoje kūrybinę komunikaciją 
nag rinėja J. Černevičiūtė et al.4, A. Juze-
fovič5, J. Barevičiūtė6, J. Lavrinec7, P. Sko-
rupa8 ir kiti9. Universiteto idėją ir aka-
deminę aplinką apskritai tyrinėja M. P. 
Šau lauskas et al.10 , A. Samalavičius11, 
G. Ka belka12 ir kt. 

Pirmiausia panagrinėsiu universiteto 
raidos idėją pradedant Bolonijos ir Pary
žiaus universitetais (1. Universiteto idėjos 
raida), turėdamas taip pat omeny jų 
pirmtakus Platono akademiją ir Aristo-
telio licėjų. Vėliau panagrinėsiu Vilniaus 
universiteto atvejį turėdamas omeny jo 
vaidmenį Europos civilizacijos pakrašty-
je (2. Universitetas pakraštyje: Vilniaus uni-
versiteto atvejis). Tokiu būdu priartėsiu 
prie kūrybinės komunikacijos universi-
tete problemų.

UNiVeRsiteto idĖJos Raida

Pirmoji universiteto idėja suformu-
luota Šventosios Romos imperijos impe-
ratoriaus Frydricho I privilegijoje Auten-
tica habita, kuri suponavo Bolonijos uni-
versiteto atsiradimą. Pirmojo Europos 
universiteto idėja nesusijusi nei su moks-

lų visuma, nei su demokratiniais politi-
kos santykiais: iš pradžių Bolonijos uni-
versitetas teturėjo vieną aukštesnįjį Ka-
nonų teisės fakultetą, o privilegija išreiš-
kė valdovo valią. Pirmųjų universitetų 
(taip pat ir Paryžiaus) idėja apima moks-
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lo bendrijos, orientuotos į specifinę ko-
munikaciją naujų metodų pagrindu (Ka-
nonų teisės ar teologijos), autonomiją. 
Kitaip tariant, nauji mokslinės komunika-
cijos metodai, prisidėję prie mokslo socialinio 
kūno atribojimo universitete, įtvirtinti po to, 
kai valdovas pripažino mokslinės bendrijos 
išskirtinumą. 

Taigi juridinis ir politinis autonomi-
nės mokslo bendrijos pripažinimas lydė-
jo mokslininkų kelio atsiskyrimą. Pa-
prastai šio kelio pasirinkimas ir ypač jo 
laikymasis nėra demokratinis: prisimin-
kime filosofinio diskurso atribojimą mi-
tinio pasakojimo, artimo daugumai gy-
ventojų, atžvilgiu arba Platono dialekti-
ką, plėtotą tik vienoje iš antikos mokyk
lų13. Kaip matysime vėliau, „akademinės 
gaujos“14 neprisideda prie demokratinės 
mokslinės aplinkos. Kita vertus, pati Pla-
tono dialektika, atnaujinta ir plėtota nau-
jame filosofiniameteologiniame diskur-
se15 (teologinėje polemikoje), apėmė tam 
tikrus demokratijos elementus siekiant 
įtraukti oponentų nuomones.

Kaip parodo H. Denifle’is16, sąvokos 
universitas pirmtakas yra terminas stu-
dium generale, kuris apeliuoja į visų, ne-
priklausomai nuo tautybės, studijas, t. y. 
į plačią studijų (mokslinės komunikaci-
jos) socialinę bazę. Viena vertus, bajorai 
iš skirtingų tautinių regionų buvo įtrauk-
ti į šį mokslinį diskursą su specifiniais 
komunikacijos kanalais, kuriuos repre-
zentavo lotynų kalba ir ypatinga termi-
nija. Kita vertus, studentai universitete, 
kuris apimdavo gyvenimo (ne tik studi-
jų) visumą, būdavo grupuojami pagal 
tautybę. Štai kodėl susiduriame, tarkime, 
su Lietuvių kolegija Prahos universitete 
XV a. pradžioje17. Vadinasi, iš pradžių 
universiteto idėja paradoksaliai apėmė tiek 

orientaciją į skirtingus dvasinius regionus, 
sujungtus į vieną mokslo lauką, tiek mokslo 
kūno padalijimą į egzistencines dalis su sa-
vita komunikacija. 

Ši situacija atspindėjo dviprasmišką 
pirmojo universiteto vaidmenį, valdovui 
panaudojant mokslo ir mokymo institu-
ciją socialinei integracijai ir centrinės 
valdžios konsolidacijai ugdant valdinin-
kus, t. y. politinei komunikacijai. Drauge 
universitetų privilegijos reiškė pripaži-
nimą mokslo visuomenės, kuri tokiu 
būdu pelnė ne tik juridinę autonomiją, 
bet ir teisę į savitą komunikaciją paly-
ginti tiek su politine, tiek su kasdiene 
komunikacija. Be to, universitetas reiškė 
gyvenimo visumą, apimančią ramų gy-
venimą universiteto bursoje ir triukšmin-
gą gyvenimą miesto smuklėse – vienu ir 
kitu atveju skoliarai18 priklausė univer-
siteto jurisdikcijai. 

Filosofinisteologinis diskursas buvo 
mokslinės komunikacijos pamatas iki pat 
XVIII a. pabaigos. Universiteto struktūra 
su vienu žemesniuoju (filosofiniu) ir 
aukštesniaisiais (teologijos, teisės ar me-
dicinos) fakultetais buvo šios situacijos 
tiek rezultatas, tiek priežastis. Žinios ir 
gebėjimai (facultas ubique docendi19), įgyti 
fakultete, atspindėjo viduramžių visuo-
menės pirmenybes: Dievo bruožai buvo 
daug svarbesni už ekonominio gyveni-
mo klausimus. Kiekvienų namų ekono-
mika20 buvo ne kas kita kaip dalis Dievo 
miesto, kurį reprezentavo valdovas (ka-
ralius, kunigaikštis ar popiežius), tei-
kiantis privilegijas. Tokiu būdu valdovas 
išlaisvina nuo kasdienio gyvenimo rū-
pesčių, o filosofija išlaisvina nuo nesvar-
bių klausimų. Kitaip tariant, filosofinė 
komunikacija atriboja gyvenimo (taip pat 
kūrybinę) aplinką ir atveria ją tam tikro-
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je (mokslinėje) perspektyvoje. Vartojant 
M. Heideggerio21 terminus, žemesnysis 
fakultetas atriboja egzistencinę aplinką, 
o aukštesnysis atveria egzistencialų ty-
rimo lauką, kuris drauge yra gyvenimo 
ir kūrybos (taip pat ir gyvenimo kūry-
bos) aplinka.

Teologija, teisė ar medicina yra tiek 
gyvenimo menas, tiek tyrimo kelias, į 
kurį veda filosofinės studijos. Filosofijos 
integralus ir kūrybingas vaidmuo vidu-
ramžiais neatskiriamas nuo universiteto 
idėjos. Tačiau kiekvienas žmogaus kūry-
binis judesys kilo iš Dievo kūrybos ak-
to22, t. y. Dievas buvo visokios kūrybos, 
taip pat teologijos sumų ir gotikinių ka-
tedrų, autorius. Tokiu būdu skoliarai, 
pasirinkę mokslinį kelią, dalyvavo die-
viškoje kūrybinėje komunikacijoje. Čia 
nebuvo tokių mokslo idėjų cirkuliacijos 
trikdžių kaip individualūs siekiai (ku-
riuos reprezentavo autorių vardai) dve-
jopoje komunikacijoje tarp skoliarų uni-
versitete ir tarp skoliaro bei Dievo.

Kryžminė – horizontali ir vertikali – 
komunikacija užtikrino tiek kūrybinę 
paskatą universitete, tiek mokslo idėjų 
migraciją tarp universitetų. Be to, pati 
universiteto kaip kryžminės komunika-
cijos23 idėja išplito visame krikščioniško-
sios civilizacijos pasaulyje. Maža to, uni-
versiteto idėja žymėjo ribas Europos ci-
vilizacijos, kurios sandas yra mokslinė 
komunikacija tiek universitete, tiek tarp 
universitetų skirtingose, bet analogiško-
se (kaip Dievo miestuose) krikščioniško-
se valstybėse. Kitame skyriuje grįšiu prie 
Europos civilizacijos krikščioniškoje kul-
tūrinėje aplinkoje ribų klausimo.

Situacija pasikeitė Naujaisiais laikais. 
Vis daugiau mokslų pretendavo į nepri-
klausomą nuo filosofijos tyrimų lauką, 

o filosofijos, kaip mokslinės komunika-
cijos pamato, vaidmuo susvyravo. Be to, 
filosofija, pradedant F. Baconu, siejama 
su spekuliatyviais ir nepraktiniais svars-
tymais. Veikiant pasikeitusioms sociali-
nėms nuostatoms, mokslo kaip priemo-
nės geresniam gyvenimui (tapusio var-
tojimo praktika) samprata taip pat pasi-
keitė, o tradiciniai komunikaciniai san-
tykiai tarp filosofijos ir kitų mokslų, 
pajungtų jai kaip savo šaltinio ir pamato, 
pradėjo eižėti. Taigi filosofijos fakultetas 
kaip bet kokio mokslinio žinojimo maz-
gas prarado savo vaidmenį.

Šis mokslinės komunikacijos, prara-
dusios savo vertikalią dimensiją, pokytis 
pakeitė pačią universiteto struktūrą, o 
galiausiai universiteto idėją. Vietoj me-
džio pavidalo su filosofijos kamienu ir 
specialiųjų mokslų šakomis lavinimo iš-
kilo įvairių daugiau ar mažiau speciali-
zuotų mokslų su autonomine komunika-
cija atskirtuose universiteto fakultetuose 
komunikacijos konglomeratas. Rezulta-
tas: universitete vietoj mokslo kiekvie-
nam nepriklausomai nuo socialinių (tau-
tinių) ribų turime visų mokslų su vargiai 
peržengiamomis atskirtos mokslinės ko-
munikacijos ribomis rinkinį. 

Vis dėlto tradicinio universiteto idėja 
buvo veikiama naujos situacijos tiek 
mokslo bendrijoje, tiek apskritai visuo-
menėje jau XVI ir XVII a., universiteto 
struktūra realiai pradėjo keistis antroje 
XVIII a. pusėje ar net XIX a. Vilniaus uni-
versitete Edukacijos komisija (1773 m.)24 
netgi panaikino filosofijos fakultetą. Šį 
procesą lydėjo politinės25 ir religinės26 
transformacijos. Tai rodo, kad universi-
tetas yra tiek socialinės inercijos citadelė, 
tiek politiškai kintančios visuomenės da-
lis. Taigi Apšvietos nuostatos vedė prie moks-
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linės komunikacijos ankstesnės bazės panai-
kinimo. Kadangi šis vakuumas nebuvo 
užpildytas niekuo kitu, universitetas ir 
mokslas apskritai buvo padalinti į dau-
gybę fakultetų. Tarp jų buvo neįmanomi ne 
tik susitarimai, bet ir bet kokie ginčai tyrinė-
jant skirtingus objektus ir einant skirtingais 
moksliniais keliais. Taigi I. Kanto27 garsusis 
ginčas tarp fakultetų tapo neįmanomas 
nesant abipusei komunikacijai, kuri ap-
imtų tiek skirtingų mokslų filosofinį ka-
mieną, tiek bendrus tikslus tokioje insti-
tucijoje kaip universitetas.

Reakcija į šias tendencijas buvo Hum-
boldto universiteto idėja. Pasak jo, uni-
versitetas yra integrali mokslo ir moky-
mo institucija, kurioje plėtojamos visuo-
menę keičiančios idėjos28. Be to, univer-
sitetas reprezentuoja universalią žiniją, 
būtiną kiekvieno asmens raidai. Taigi 
Humboldtas apeliuoja į universiteto in-
tegralumą, kuris apima skirtingų funk-
cijų (mokslo ir mokymo) vidinę darną 
bei poveikį visuomenei. Kitaip tariant, 
universitetas turi būti integralus dvejopa 
prasme: kaip savo tikslų vienovė ir kaip 
kintančios visuomenės dalis. Universite-
tas kuria visuomenę, visuomenei kuriant 
universitetą.

Be to, individas, taip pat studentas ir 
dėstytojas, kuria savo tapatumą būtent 
šioje dvejopoje kūryboje. Tokiu būdu 
universitetas tampa kūrybinės komunikacijos 
tarp formuotino individo ir sukurtinos vi-
suomenės mazgu. Komunikacijos pamatas 
yra tiek individo, tiek visuomenės atsa-
komybė už šią kūrybinę aplinką, bet ne 
tam tikras mokslinis žinojimas. Perfra-
zuojant K. Popperį29, mokslinis žinojimas 
falsifikuojamas visuomenės tikslų ir in-
divido egzistencinių siekių. Tačiau šis 
mokslinės komunikacijos reguliavimas 

įgyvendinamas būtent universitete, ku-
rio bendrija atsakinga tiek už visuome-
nės pokyčius, tiek už individo raidą 
kūrybinėje aplinkoje.

Prieiga prie universalios žinijos, į ku-
rią mokslininkas apeliuoja mokslinėje 
komunikacijoje, būtina individo raidai, 
t. y. egzistencinei kūrybai. Viena vertus, 
mokslinė komunikacija galima tik dėl 
žinijos, plėtojamos universitete, univer-
salumo. Kita vertus, universalumas yra 
socialinis ypatumas, kuris turi būti pa-
tvirtintas universiteto bendrijoje priklau-
somai tiek nuo socialinių prioritetų, tiek 
nuo individualių kūrybinių iniciatyvų. 
Pretenzija į universalumą yra būdas pabėg-
ti nuo mirtingos būties tiek individo, tiek 
mokslinės bendrijos atveju universitete. Ta-
čiau būtent mirtinga būtis arba buvimas 
myriop, pasak M. Heideggerio, paskati-
na mus kūrybai, taip pat ir mokslinę 
kūrybą. Šia prasme mes pirmiausia at-
sakingi už mūsų kūrybinį kelią, kuris 
visada veda ir pro mūsų kuriamą socia-
linę aplinką. Tą patį galima pasakyti apie 
universiteto aplinką.

K. Jaspersas30 sieja universiteto idėją 
su rastina mokslo tiesa ir humanizmu, 
plėtotinu universitete. Drauge jis pažy-
mi, kad šie du uždaviniai vargiai įgy-
vendinami pasikeitus universiteto struk-
tūrai: universitetas tapo skirtingų moks-
lų be komunikacijos tarp jų agregatu. 
Nors mokslinė tiesa yra svarbi universa-
lija, kreipianti kiekvieną mokslą ir prisi-
dedanti prie mokslinės komunikacijos, 
susiduriame su skirtingomis tiesomis, 
kurios kyla iš skirtingų mokslinių pers-
pektyvų bei tikslų, t. y. iš mokslinių 
aplinkų31. O dėl humanitas idėjos, kuri 
neva neatsiejama nuo universiteto idėjos, 
ji gali būti panaudota atskiriant, izoliuo-
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jant ar net baudžiant tam tikrus indivi-
dus bei bendrijas, kurios nukrypsta nuo 
„normalaus“ ar „universalaus“ kelio32. 

Kryžminės mokslinės komunikacijos, ky-
lančios iš filosofija paremtos hierarchinės 
žinijos struktūros, erozija suponuoja tai, kad 
nebėra nei universalios mokslinės tiesos, nei 
normalaus mokslinio kelio. Tiek mokslinė 
tiesa, tiek mokslinis kelias neatskiriami 
nuo mokslinio regiono, reprezentuojamo 

universiteto fakulteto ar mokslo šakos. 
Paradoksas: kuo pliuralistiškesni komuni-
kaciniai kanalai moksluose, tuo aršesnė kova 
dėl normalumo ir universalumo, į kuriuos 
pretenduoja besivaržantys universitetai. Štai 
kodėl iškyla akademinės gaujos ir teri-
torijos33. 

Pakraščio universitetai taip pat para-
doksaliai prisidėjo prie mokslinės tiesos 
decentralizavimo.

PakRaščio UNiVeRsitetas: VilNiaUs UNiVeRsiteto atVeJis

Universitetai pakraštyje steigti tam, 
kad būtų išplatinti mokslinė tiesa ir 
mokslinis kelias, plėtotini krikščioniškos 
religijos ir politinio kūno nutolusiose da-
lyse. Taigi universitetai padėjo tiek moks-
lo, tiek religijos integralumui. Pavyzdžiui, 
Vilniaus universitetas (VU) buvo įsteigtas 
jėzuitų tam, kad Lietuva išliktų katalikiš-
ku kraštu. Mokslinės ir religinės komu-
nikacijos naujos atramos įsteigimas to-
kiame tolimame Europos civilizacijos 
pakraštyje reikalavo ne tik sutelktų pa-
stangų, bet ir tokių aplinkybių, kaip val-
dovo valia, valdininkų poreikis valstybė-
je, materialūs ir žmogiškieji ištekliai, re-
ligijų varžymasis ir net krašto nepriklau-
somybės ambicijos, supuolimo. Tačiau 
pirmiausia buvo reikalinga kūrybinė ini-
ciatyva, kuri pakeistų religinę ir politinę 
aplinką įveikdama inertišką mąstymą. 
VU atveju šią iniciatyvą rodė Vilniaus 
vyskupas V. Protasevičius.

Vilniaus universiteto įsteigimas34 
(1579 m.) susijęs su keliais paradoksais. 
Nors universiteto pamatas buvo padėtas 
„mūsų“ valdovo Žygimanto Augusto35, 
universitetą įkūrė (kolegijos pagrindu) 
Steponas Batoras iš Vengrijos. Čia gali-
me prisiminti Lenkijos karalių iš Lietu-

vos Jogailą, kuris atnaujino Krokuvos 
universitetą praėjusiame šimtmetyje 
(1400 m.). Tai nereiškia, kad svetimas 
valdovas yra „geresnis“, tai tereiškia, 
kad svetimas valdovas prisideda prie 
universiteto idėjos, cirkuliuojančios 
mokslinėse bendrijose skirtinguose kraš-
tuose, komunikacijos. Lietuvos ponai 
(ypač valstybės kancleris, kuris turėjo 
uždėti mažąjį antspaudą ant privilegijos) 
buvo didžiausi Vilniaus universiteto, 
kaip katalikiškos citadelės jau beveik 
protestantiškame krašte, oponentai.

Kitas paradoksas yra tas, kad VU 
kaip aukščiausia valstybės mokykla bu-
vo įsteigtas po Liublino unijos, t. y. po 
to, kai Lietuva delegavo dalį savo suve-
renių funkcijų36 Lenkijai. Kitaip tariant, 
VU buvo tam tikra kompensacija po to, 
kai Lietuva prarado dalį savo suvereni-
teto. Kita vertus, politinė integracija pri-
sidėjo prie geresnės mokslinės komuni-
kacijos, kurios stotis kiekvienoje šalyje 
buvo universitetas. Tokia stotimi moks-
linių idėjų migracijai tapo VU, kurio 
profesoriai pirmiausia buvo universalaus 
mokslinio diskurso, reprezentuojamo 
Jėzuitų ordino, agentai. Tačiau studentai 
taip pat sekdavo paskui magistrus, mig
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ruojančius iš vieno universiteto į kitą 
kaip mokslinio kelio stotį. Taigi VU bu-
vo mokslinių idėjų šaltinis (alma mater) 
skoliarams (studentams ir magistrams) 
nepriklausomai nuo tautybės37.

VU kaip pakraščio universitetas reiš-
kė tai, kad jis buvo frontas skleidžiant 
mokslinesreligines idėjas tiek tarp pro-
testantų, jau dominavusių etninėje Lie-
tuvoje, tiek tarp stačiatikių, kurie tapo 
piliečiais dėl Lietuvos ekspansijos į Ry-
tus per praėjusius tris šimtmečius. Vieši 
disputai Vilniaus universitete tapdavo 
forumu komunikuojant ne tik mokslines 
naujoves, cirkuliavusias Vakarų univer-
sitetuose, bet ir lotyniškąją kultūrą bei 
jos graikiškas inspiracijas (pirmiausia 
Platono bei Aristotelio idėjas). Tokiu bū-
du VU buvo skirtingų Europos kultū-
rų – lotyniškosios ir graikiškosios – gra-
vitacijų poveikio pakraštys. Šios dvi 
kultūros srovės susipindamos viena su 
kita ir pretenduodamos į nepriklauso-
mus (kartais priešiškus) civilizacijos 
centrus čia susitinka, jų pakraščiams 
susiduriant kaip skirtingiems kultūri-
niams mišiniams. Vienoje šio fronto 
pusėje – rutėnų38 kultūrinis pakraštys39 
su graikų religinėmis apeigomis, pasau-
lėžiūra ir rašyba40. Kitoje šio fronto pu-
sėje – Lietuvos kultūros pakraštys su 
nepamirštais pagoniškais elementais41, 
vulgaria „lotynų“ kalba42 ir Palemono 
pasakojimu43, kuris veikė kaip atsvara 
sarmatų (slavų) ideologijai, plitusiai 
Abiejų Tautų Respublikoje po Liub lino 
unijos.

Ši marga kultūrinė aplinka buvo di-
delis iššūkis jėzuitams su universaliomis 
mokslinėmis bei religinėmis nuostatomis. 
Kadangi šio pakraščio kultūrinė įvairovė 
galėjo sutrikdyti mokslinę komunikaciją 
su kitomis stotimis (universitetais) visa-
me moksliniame tinkle, jėzuitai turėjo 
alternatyvą – ignoruoti regioninę kultū-
rinę aplinką arba pažadinti ją plėtojant 
mokslines bei religines idėjas. Nepaisant 
jėzuitų, plėtojusių mokslinę komunikaci-
ją tiek horizontaliai (tarp tautų įvairiose 
šalyse), tiek vertikaliai (universitete), uni-
versalizmo, jie neignoravo regioninės 
kultūros siekdami pažadinti tautos kū-
rybingumą44. Tai liudija tiek regiono sko-
liarų išlavinimas iki pasaulinio garso 
mokslininkų45, tiek regioninės kultūros46, 
taip pat lietuvių kalbos47 plėtra. Paradok-
sas: dėmesys regiono kultūrai ir siekis 
pažadinti tautinį kūrybingumą inspiruo-
ti jėzuitų universalistinių siekių, nors tai 
gali būti traktuojama ir kaip aplinkkelis 
universalaus mokslo bei religijos atžvil-
giu48. Maža to, mokslas ir religija jokiu 
būdu nebuvo skirtingi žmogaus kultūros 
regionai, bet veikiau žmogaus teorinės ir 
praktinės veiklos vieninga sfera. Nors jė-
zuitų veiklos atveju mokslas tarnavo religi-
niams universalistiniams tikslams, būtent 
religija tam tikroje teritorijoje kreipė mokslą 
į sociokultūrinių tyrimų regioną. Kitaip ta-
riant, religija tarnavo diferencijuojant ir at-
ribojant metafizines spekuliacijas be jokių 
kultūrinių regionų. Tokiu būdu egzisten-
cinis aplinkkelis gali tapti pagrindiniu 
keliu skoliarui universiteto aplinkoje.

išVados

Akademinė kūryba skoliarui teikia 
dvejopą vaidmenį: jis (ji) įgyvendina sa-

vo egzistencinius siekius ir kuria akade-
minę aplinką universitete. Kiekvienas 
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šio akademinio pasaulio pasidalijimo į 
priešiškas gaujas: šlamštas ir plagiatas 
paprastai vyrauja kitoje akademinėje te-
ritorijoje, kuri turi būti nuvertinta ir už-
kariauta. Tiek šios akademinės veiklos 
formos, tiek jų interpretacijos (kaip 
šlamšto ar plagiato) būdai gali būti trak-
tuojami kaip akademinė kūryba. Tačiau 
tai veda prie kitų tyrimų. Čia užtenka 
paminėti, kad akademinė kūryba kaip 
bet kokia kultūrinė veikla neišsprendžia 
etinių problemų. Priešingai, akademinė 
kūryba sukuria naujas problemas, tarp 
jų ir etines. 

universitetas ieško savo tapatumo daly-
vaudamas universalioje mokslinėje ko-
munikacijoje. Kadangi universiteto tapa-
tumas priklauso nuo jo vaidmens globa-
liame mokslo tinkle, kiekvienas univer-
sitetas turi išsiskirti iš savo akademinės 
aplinkos. Tai gali būti įgyvendinta iš da-
lies dėl skirtingo kultūrinio regiono. Ta-
čiau ši akademinė priklausomybė nuo 
savo universiteto aplinkos ir kultūrinio 
regiono akademinę bendriją daro pana-
šią į akademinę gaują, kuri netoleruoja 
jokio nelojalumo. Diskusija apie akade-
minį šlamštą ar plagiatą dažnai kyla iš 
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