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Per dvidešimt minučių apžvelgti daugiau nei šimtmetį apimančią 1889 metais įkurto 

universiteto istoriją, jį siejant su regioniniu bei nacionaliniu kontekstu ir pabrėžiant jo 

atvirumą, apie kurį liudija tiek dėstytojų, tiek studentų kilmė (šiuo metu maždaug kas penktas 

studentas – užsienietis), – nelengva užduotis. 

 

Siūlau susipažinti su pagrindiniais universiteto raidos etapais, kuriuos lėmė ne tik vidiniai jo 

pokyčiai, bet ir socialinis, politinis bei kultūrinis universiteto nacionalinės ir tarptautinės 

aplinkos kontekstas. Apžvelgę du svarbiausius laikotarpius ir įvairių fakultetų raidą, turėtume 

geriau suprasti, kaip iš universiteto, kuriame pirmąjį gyvavimo dešimtmetį studijavo 317 

studentų (145 šveicarai, 89 atvykėliai iš Vokietijos, 17 – iš Bulgarijos, 12 – iš Austrijos-

Vengrijos ir 29 – iš Rusijos, daugiausia lenkai ir 5 lietuviai), išaugo daugiau nei 10 000 

studentų turinti dvikalbė akademija. Kaip žinote, nuo 1895 metų iki Antrojo pasaulinio karo 

pabaigos į Fribūro universitetą studijuoti atvyko kelios dešimtys lietuvių. Vis dėlto mus 

domina ne tik skaičiai ir chronologija; šiandien taip pat svarbu suprasti, koks šio universiteto 

steigėjų palikimas, ką iš jo perėmė studentai, ypač lietuviai, kurie 1899 metais susibūrė į 

draugiją „Rūta-Lituania“, o 1922 metais, siekdami puoselėti tautinę dvasią, sukūrė draugijos 

vėliavą, – šios vėliavos grąžinimą į tėvynę šiandien kaip tik ir minime.  

 

Fribūro universitetas po 130 metų nuo įkūrimo: raidos laikotarpių apybraiža 

 

Kad būtų paprasčiau, 1889–2019 metų laikotarpį bendrais bruožais galima suskirstyti į 25 

metų tarpsnius. Per pirmuosius 25 metus (1889–1914) buvo iškelti esminiai iššūkiai, kuriuos 

teks įgyvendinti universiteto fakultetams. Verta juos aptarti išsamiau, nes jie sąlygojo kitus du 

Alma Mater laikotarpius (1914–1939 ir 1939–1964), per kuriuos universitetas sustiprėjo. Tai 

pirmasis didelis etapas – įkūrimo ir daugmaž tolygios raidos stadija, apimanti 75 metus. 

 

Vėliau, 1965–1975 metais, įvyko lūžis, ir per pastaruosius du laikotarpius (1965–1989 ir nuo 

1990 m. iki šiandienos) universitetas pamažu keitėsi, kitokiais būdais atsakydamas į kitokius 



  

iššūkius. Kitaip tariant, per maždaug 50 pastarųjų metų Fribūro universiteto tapatybė tapo 

platesnė ir sudėtingesnė. 

 

Didieji fakultetų iššūkiai įkūrimo laikotarpiu (1889–1964) 

 

Su kokiais iššūkiais teko susidurti naujai institucijai įkūrimo laikotarpiu? Pirmiausia reikėjo 

suteikti galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą Šveicarijos katalikų elitui, jau keletą amžių 

išgyvenančiam intelektinį ir kultūrinį nepriteklių. Iš tikrųjų Šveicarijoje, 1848 m. tapusioje 

modernia, sparčiai ekonomiškai ir technologiškai besivystančia valstybe, vis labiau didėjo 

atotrūkis tarp konkuruojančių elito grupių. 

 

Paradoksalu (bet anais laikais būtent šitaip veikė principingi katalikai), kad į plintančią 

modernybę buvo siekiama reaguoti jai iš esmės priešinantis, tačiau naudojant jos pačios 

priemones. Tokia strategija įvairiuose fakultetuose davė skirtingų rezultatų – priklausomai 

nuo to, kokią idėją kiekvienas fakultetas pasiryžo skleisti ar net ginti ir kokiais būdais 

apsisprendė šio tikslo siekti. 

 

Pradėkime nuo Teologijos fakulteto, kurį steigėjai laikė universiteto šerdimi. Šiuo atveju 

reikšminga popiežiaus strategija. Kaip 1879 metų enciklikoje Aeterni Patris buvo paskelbęs 

Leonas XIII, reikėjo atkurti tomizmą – teologinę ir filosofinę mokyklą, vienintelę gebančią 

pasipriešinti moderniojo mąstymo srovėms. Taigi Fribūras buvo įtrauktas į tam tikros 

filosofijos kūrimo ir sklaidos procesą – filosofijos, kuri turėjo persmelkti požiūrį į žmonių 

gyvenimą visuomenėje ir tapti institucijų darnos pagrindu. Reikėjo kovoti su moderniuoju 

racionalizmu, kuris dar vadinamas scientizmu, ir priešintis liberalizmui, nuo Didžiosios 

Prancūzijos revoliucijos laikų vis labiau triumfuojančiam Vakarų šalyse ir darančiam įtaką 

pramoninės visuomenės raidai. Popiežiaus nuomone, tikėjimą ir protą radikaliai supriešinantis 

liberalizmas griauna legitimumo ir autoriteto principą. Tai, pasak jo, gali paskatinti tokius 

nukrypimus kaip individualizmas, socializmas arba komunizmas, kurie paradoksaliai laikomi 

tais pačiais postulatais grįstomis ideologijomis. 

 

Priešingai nei marksizmo filosofai, Leonas XIII buvo „tvirtai įsitikinęs, kad pasaulį į priekį 

veda idėjos, tiksliau – filosofija“. Vadinasi, katalikiškai antivisuomenei reikėjo suteikti 

konceptualųjį pagrindą, kuris būtų alternatyva racionalistinei ir liberaliai modernybei. 

Tomizmas buvo dėstomas Teologijos fakultete, taip pat ir Humanitarinių mokslų fakultete, 



  

kur filosofijos paskaitas skaitė dominikonai. Dėstytojai ir studentai šias idėjas paskleidė toli 

už kantono ribų – jos paplito konfesinėje Šveicarijos, Europos teritorijoje, taip pat už Atlanto, 

nes jas perėmė Liuveno, Paryžiaus, Džordžtauno ir daugelis kitų universitetų. 

 

Humanitarinių mokslų fakultete nuo pat pradžių buvo dėstoma ne tik tomizmo filosofija, bet 

ir istorija (jame dirbo penki istorijos dėstytojai). Į kokius iššūkius buvo siekiama atsakyti 

tokia mokymo programa? Čia irgi slypi paradoksas, nes tomizmas – mokslas apie būtį – 

anaiptol neskatina siekti žinių apie tapsmą ir santykinumą kaip istoriografija. Iš tikrųjų 

universiteto steigėjai norėjo reabilituoti viduramžius – laikotarpį, kai klestėjo tomizmas ir 

buvo išaugusi Bažnyčios galia, – todėl medievistiką arba neomedievistiką galima laikyti 

istorijos ir literatūros dėstymo Fribūro universitete pagrindu, arba intelektualiniu horizontu. Iš 

666 daktaro disertacijų, kurios nuo 1889 iki 1936 metų buvo apgintos Teologijos ir 

Humanitarinių mokslų fakultetuose, 220 – t. y. trečdalis – parašytos kokia nors medievistine 

tema. Domėjimasis viduramžiais atsispindi ir keleto tuo metu Fribūro universitete studijavusių 

lietuvių darbuose. 

 

Kalbant apie ekonomikos sritį, pritarus Leonui XIII, dar prieš publikuojant encikliką Rerum 

Novarum (1891), buvo sumanyta įkurti fakultetą, skirtą vien politinei ekonomijai ir 

sociologijai, į kurias žvelgiama iš katalikiškos perspektyvos. Bėgant metams ir keičiantis 

ekonominiams iššūkiams, su kuriais XX amžiuje teko susidurti Vakarų visuomenei, šis 

pradinis sumanymas buvo nuolat atnaujinamas ir perkuriamas. Kaip tik dėl to Fribūro 

universitete dėstomas ekonomikos mokslas ilgai buvo neatsiejamas nuo krikščioniškojo 

socialinio mokymo. 

 

Kultūrų ir žinių sandūroje 

 

Vis dėlto, kalbant apie ilgą universiteto įkūrimo ir sustiprėjimo laikotarpį, ne viską reikia 

vertinti iš apologetinės perspektyvos. Kadangi Fribūras įsikūręs kalbų sandūros teritorijoje, 

universitetas iškart tapo nacionalinių kalbų pažinimo ir bendradarbiavimo vieta, drąsiai 

propaguojančia veiksmingą dvikalbystę ir atvira italų kalbai. Be to, kadangi trūko šveicarų 

dėstytojų katalikų, dėstyti kalbų ir literatūros buvo kviečiami motininių kultūrų atstovai iš 

kaimyninių šalių – tai irgi sustiprino vaisingą daugiakalbystės tradiciją. Todėl po Pirmojo 

pasaulinio karo iškilęs poreikis atkurti Europą peržengiant nacionalizmo ribas rado atgarsį 

tarp universiteto dėstytojų: šie įkūrė krikščioniškuoju internacionalizmu persmelktą 



  

Katalikišką tarptautinių studijų sąjungą, kuri sudarė per visą tarpukarį Tautų Sąjungoje 

veikusios įtakos grupės branduolį. 

 

Vėluojantis socialinis bei ekonominis katalikiškų kantonų vystymasis paskatino 1895 metais 

įkurti Tiksliųjų ir gamtos mokslų fakultetą. Steigėjai tikėjosi, kad ši fakultetas padės gauti 

naudos iš antrosios pramonės revoliucijos, kuri prasidėjo atradus elektros energiją. Keletas 

aktyvių dėstytojų iš Lenkijos pradėjo kurti „startuolius“, kurie vystėsi pačiame fakultete ir 

šalia jo (vienas iš pavyzdžių – kondensatorius gaminusi įmonė). Tačiau šio fakulteto 

atsiradimas atliepė ir esmingesnį siekį, susijusį su pradiniais universiteto tikslais, – rengti 

gydytojus, skiepijant jiems konfesines vertybes, ir puoselėti ryšius tarp dviejų pasaulių – 

tiksliųjų bei gamtos mokslų ir filosofijos bei teologijos. Kadangi neseniai diplomus gavo 

pirmieji gydytojai, visą išsilavinimą įgiję Fribūro universitete, verta atminti, kad šio rezultato, 

pagaliau įgyvendinto XXI amžiuje, dar nuo tarpukario ilgai ir atkakliai siekė daug universiteto 

rektorių. 

 

1965–1975 metų kritinis lūžis 

 

1965–1975 metais, per maždaug dešimtmetį, atmosfera radikaliai pasikeitė. Po II Vatikano 

susirinkimo prasidėjo universiteto dekonfesionalizacija, kuri vyko pagrečiui su kantono 

politinėmis permainomis. Dar didesnę transformaciją paskatino studijų demokratizacija ir 

ypač kritinės dvasios kupini 1968-ųjų gegužės įvykiai. Pasikeitus atmosferai, specifinė 

universiteto paskirtis tapo gana aistringų diskusijų objektu: pripažinta, kad institucija turi 

katalikišką pagrindą arba pobūdį, tačiau ji turinti atsiverti platesniam – krikščioniškajam arba 

universalistiniam – humanizmui. Išskirtas Teologijos fakultetas – jo akademinis ir bažnytinis 

statusas aptartas su Šveicarijos ir Romos vyskupais. Tuomet Alma Mater friburgensis 

ryžtingai žengė į Šveicarijos universitetinę erdvę, nejausdama nepilnavertiškumo komplekso 

ir užkariaudama naujus horizontus.  

 

Teologijos fakultete ir toliau buvo dėstoma tomizmo doktrina, bet imta daugiau dėmesio skirti 

Biblijos egzegezei ir ganytojiškai bei ekumeninei krypčiai. Tai sukėlė fakulteto konservatorių 

sparno pasipriešinimą ir įžiebė konservatorių bei progresistų konfliktus. Humanitarinių 

mokslų fakultete lūžis įvyko, kai į pensiją išėjo paskutiniai dominikonai, dėstę filosofiją. Tuo 

pat metu dvasininkai nustojo dėstyti pedagogiką, pradėjo plėstis psichologijos mokslų 

dėstymas: atsirado naujų specializacijų, persikelta į naujus pastatus. Istorijos, kalbų ir 



  

literatūros dėstytojai buvo samdomi jau nebe pagal konfesinius kriterijus. Vis dėlto 

krikščioniška žymė neišnyko – ji atpažįstama gerokai anksčiau sukurtoje kuratorinės 

pedagogikos programoje arba naujai įsteigtame Tarpfakultetiniame etikos ir žmogaus teisių 

centre. Visos šios nekonfesinės naujovės – tai atsakas į iškilusius naujus poreikius. 

 

Panašūs pokyčiai įvyko ir Teisės fakultete. Atsivėrimas Europos teisei, taip pat tokios 

specializacijos kaip statybų arba federalinė teisė, kurių prestižas peržengia valstybės sienas, 

akivaizdžiai rodo norą atsakyti į naujus iššūkius. Tą pačią dvasią atitinka ir Europos diena, 

kurios minėjimą 1976 metais inicijavo ekonomikos ir socialinių mokslų sekcijos dėstytojai (ši 

sekcija Teisės fakultete autonomiška nuo 1953-iųjų). Minėdamas šią dieną, universitetas 

išreiškia palaikymą projektui, kuris atitinka jo paties ideologinius pamatus. 

 

Ilgalaikė įtaka? 

 

Globalizacijos ir skaitmeninės kompetencijos iššūkių paženklintame XXI amžiuje Šveicarijos, 

Europos ir pasaulio universitetų padėtis smarkiai pasikeitė. Dabar vyrauja madingo 

neoliberalizmo primesti iš dalies prieštaringi reikalavimai: akademinės įstaigos turi ir 

konkuruoti, ir papildyti viena kitą. Senąjį universiteto grynųjų žinių ir universalistinio bei 

humanistinio dalijimosi jomis idealą vis labiau užgožia būtinybė siekti naudos arba orientuotis 

į pelną. 

 

Religinis pagrindas, ankstesniais laikotarpiais daugiau ar mažiau palaikęs Alma Mater ir 

teikęs jai peno, nuo šiol susiduria su sekuliarizacija, kuri reikalauja vertybes išreikšti atsargiai 

ir santūriai. Vertybės visada turi būti kuo universalesnės ir, svarbiausia, turėti keletą 

racionalių variantų, atliepiančių laisvės atmosferą ir pagarbą kitoniškumui. Tačiau vis mažiau 

savimi pasitikinčios ir technologinės revoliucijos padariniais besižavinčios modernybės 

akivaizdoje kritinis universitetinio dėstymo vaidmuo ir toliau nepraranda aktualumo. Visų 

savo fakultetų žinias, kompetenciją ir išmintį apimantis klasikinis universitetas gali ir turi 

išlikti mąstymo instancija, sutelkta į žmogų ir į jo santykius su gamta bei kitais žmonėmis. Be 

to, šiais laikais, kai gaminant ir paskirstant išteklius arba organizuojant bendrabūvį vyrauja 

vienintelis ir neistorinis mąstymas, būtina paisyti etikos normų. 

 

Kaip pavyzdį pateikiant vis labiau diversifikuotą Humanitarinių mokslų fakultetą, kuriame aš 

dirbu istoriku, galima pabrėžti, kad kalbų, literatūrų ir kultūrų kritinių dialogų tradicija 



  

gyvavo nuo pat pradžių ir išliko net per abu Pasaulinius karus, kai drauge dirbo dėstytojai iš 

tarpusavyje kariaujančių kaimyninių šalių. Būtų neatsakinga atsisakyti dėstytojų bei studentų 

daugiakalbystės ir kosmopolitizmo vertybių, juolab kad dabar Europa ir pasaulis susiduria su 

nacionalistinį užsisklendimą propaguojančių sirenų gundymu. Prie savo nepriklausomos 

valstybės sukūrimo prisidėti svajoję Lietuvių studentai, 1922 metais išdidžiai susibūrę aplink 

jų asociacijos vėliavą puošiantį Vytį, vadovavosi šiomis įsišaknijimo ir atvirumo vertybėmis. 

Tuo pat metu, vis labiau stiprėjant nacionaliniams judėjimams, kiti Fribūro universiteto 

studentai, iš Juros kantono kilę šveicarai, būrėsi į asociacijas, siekdami išreikšti savitą 

tapatybę ir savo istoriją, taip pat savo katalikišką ir frankofonišką kultūrą, besiskiriančią nuo 

kultūros, būdingos Berno kantonui, prie kurio jie buvo prijungti 1815 metais Vienos kongreso 

sprendimu. XX amžiaus pabaigoje po ilgos tautinės kovos jų svajonė apie autonomiją 

išsipildė: buvo įkurta Juros respublika ir kantonas – naujas kantonas, kurio elitas aukštąjį 

išsilavinimą gavo daugiausia Fribūro universitete. Nepriklausomybės dvasia ir solidarus 

įsipareigojimas, stiprios į kalbą, religiją bei istoriją įsitvirtinusios tapatybės šaknys, atvirumas 

šiuolaikiniam pasauliui ir tvirta europietiška savimonė... Visas šias vertybes puoselėjo ir 

Juros, ir Lietuvos studentai, mokęsi Fribūro universitete. Taip jie visi išreiškė savo 

priklausomybę universitetui ir prisirišimą prie vietos, kurioje susiduria dvasia ir žinios, tautos 

ir kultūros. 

 

Claude Hauser, 2019 m. rugsėjo mėn. 

 


