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ĮVADAS
Temos aktualumas. Paskutiniaisiais metais Lietuvoje įvyko ir dar tebevykta daug esminių
pokyčių, susijusių su Lietuvos švietimu, mokyklų reformomis, ugdymo programų atnaujinimu,
efektyvaus mokymo modelių kūrimu. Siekiant demokratinės visuomenės išsiskleidimo Švietimo
ir mokslo ministerija dokumentais patvirtino mokyklų, veikiančių pagal skirtingas pedagogines
tradicijas ir sistemas, įvairovės būtinybę. Švietimo įstatymas ir poįstatyminiai aktai „sudaro
galimybes naujų nevalstybinių katalikiškų ar dviejų steigėjų valstybinių katalikiškų mokyklų
atsiradimui, katalikiškų mokyklų tinklo formavimusi.“1 Katalikiškos mokyklos svarba ir poreikis
kyla tiek iš tikinčiųjų bendruomenės, tiek atliepiant į Bažnyčios mokymą. Bažnyčios
dokumentuose nedviprasmiškai apibrėžiama, kad „Katalikiška mokykla atsiskleidžia kaip
mokykla asmenybei ir tuo pačiu asmenybių mokykla. „Kiekvieno žmogaus asmenybė, jo ar jos
materialiniai bei dvasiniai poreikiai sudaro Kristaus mokslo šerdį: štai kodėl žmogaus asmenybės
ugdymas yra katalikiškos mokyklos tikslas.“2 Katalikiškos šeimos, augindamos vaikus siekia
gyventi vientisą ir nepadalintą gyvenimą!3 Šeimos, prisiimdamos atsakomybę bei suprasdamos
tai, kad tėvai yra pagrindiniai ir nepakeičiami ugdytojai, atliekantys vaikų auklėjimo užduotį,
siekia sukurti tinkamą aplinką, kurioje gyvenama krikščioniškomis vertybes, tikėjimo praktika,
paprastumu, rūpestingumu bei kitomis vertybinėmis nuostatomis. Nesunkiai pastebima, kad
daugumoje valstybinių mokyklų vertybinės nuostatos stipriai prasilenkia su vertybėmis, kantriai
puoselėjamomis šeimose. Vientisumo ir tinkamos aplinkos poreikis yra vienas iš svarbiausių
auginat laisvus ir atsakingus vaikus, neuždarant jų „šiltnamyje“, bet sudarant tinkamas sąlygas
bręsti: kelti klausimus, analizuoti iššūkius, ieškoti atsakymų, gyventi veiklia meile.
Tradicinė mokykla vis dažniau tampa beasmene erdve, tik žinių perteikėja, ruošėja
egzaminams. Mokytojas „išdėstydamas medžiagą“ neranda ir/ar neturi laiko paklausti vaiko:
„Kaip tu gyveni? Ar tikrai viskas gerai?“ Mokykloje dažniausiai apsiribojama tik žiniomis,
rezultatų siekimu, tarpasmeniniam bendravimui nepaliekant laiko. Nes... planai „spaudžia“,
turime tik 45 minutes. O kam klausti, jeigu atsakymo neįvertinsi ir į ataskaitas neįtrauksi... Be to
už tai ir nemoka!
Džiugu girdėti vis dažniau pedagoginėse diskusijose pasigirstančius terminus tokius, kai
kaip „viso asmens ugdymas“, „tarpdalykinė integracija“, „emocinis intelektas“, „skatinamasis

1

Plg. Vitkus, G. Katalikiško ugdymo ir katalikiškų mokyklų Lietuvoje koncepcija. Kristus centre(Projektas). Prieiga
per internetą http://nkma.lcn.lt/files/File/KM_koncep_kristus_centre.doc (žiūrėta 2012 02 07).
2 Katalikiško auklėjimo kongregacija, Katalikiška mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio. Prieiga per
internetą http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/katalikiskoji-mokykla.html (žiūrėta 2012 02 07).
3
Šv. Juozapo mokyklos steigėjai: vaikas neturi užsitarnauti savo vertingumo. Prieiga per internetą
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-01-sv-juozapo-mokyklos-steigejai-vaikas-neturi-uztarnauti-savovertingumo/63781 (žiūrėta 2012 02 15).
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vertinimas“ ir panašūs, kalbantys apie visuminį asmens ugdymą. „Pagrindine ugdymo tendencija
tampa ne atkartojamų žinių gausinimas, o pastangos suvokti bei suprasti žmogų ir pasaulį
sudarant mokiniui sąlygas pačia patirti, pačiam išgyventi, pačiam savo projektus kurti ir
įgyvendinti, savo asmenybę puoselėti, pačiam dalyvauti visuomenės ir pasaulio kaitoje.“4
2011 m. priimtas Švietimo įstatymas aiškiai formuluoja pirmąjį švietimo tikslą: „išugdyti
kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių,
savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui
svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisąmoninti žinių visuomenei būdingą
informacinę kultūrą <...> ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą, sveikai gyventi“5 Šioje
formuluotėje aiškiai matyti perėjimas nuo žinojimo prie gebėjimų, įgūdžių formavimo,
kompetencijų. Deja, realioje praktikoje tai ilgas ir sunkus kelias, reikalaujantis sistemingo
švietimo sistemos pertvarkymo, naujų įžvalgų ruošiant pedagogus, mokyklų valdymo
reorganizavimo. Todėl dažnai taiklios įžvalgos pasilieka tik dokumentuose bei akademinėje
bendruomenėje taip ir nepasiekdamos kasdienio gyvenimo mokykloje.
Kodėl? Drąsiai drįstu teigti, kad atsakymo reiktų ieškoti požiūryje į asmenį. Iš daugelio
šiandienos iššūkių, vieną matyčiau kaip pamatinį – iš naujo atrasti asmens vertę, suvokti jo
prigimtį. Atsisakyti žmogaus pavertimo priemone („ruošimo rinkai“) paliekant tik individo ir jo
funkcijų apibrėžtyje. Būtent tam krikščioniška antropologija kelia tikslą kalbėti apie žmogų
visuminiu požiūriu. „Tai tampa įmanoma tik tuomet, kai neapsiribojama paskirų žmogiškosios
egzistencijos fenomenų analize ir apie žmogų svarstoma sąsajoje su antgamtine tikrove Dievu.“6
Tuo pačiu krikščioniška antropologija neapsiriboja „vien tik Dievo kalbėjimu apie žmogų, bet
įtraukia ir žmogaus svarstymus apie save.“7 Krikščioniškos antropologijos principai skatina
žvelgti į asmenį kaip į visumą, ieškoti tinkamiausios, asmens vertę bei integralumą teigiančios,
ugdymo aplinkos, galinčios padėti ugdytiniui stiprinti savo kaip asmens patirtį.
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
bei poįstatyminiai aktai įteisina Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą. Tad šiuo metu
„katalikiškos kaip ir kitos tradicinių religinių bendruomenių mokyklos dar tik sunkiai keliasi,
ieškodamos savo nišos centralizuotame valstybinių mokyklų tinkle.“8 Katalikiška mokykla gali ir
turi rasti savo vietą bendruomenėje skatindama tamprius bendruomeninius ryšius. Katalikiška
4

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. Vilnius, 1997, p. 35.
Plg. LR Švietimo įstatymas. 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Prieiga per internetą
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2012 04 09).
6
Ragaišis, M. Krikščioniškoji antropologija – žvilgsnis į žmogų visuminiu požiūriu. Krikščioniškos antropologijos
postulatai. Tradicija ir dabartis, Vilnius, 2010, p. 71.
7
Ragaišis, M. Krikščioniškoji antropologija – žvilgsnis į žmogų visuminiu požiūriu. Krikščioniškos antropologijos
postulatai. Tradicija ir dabartis, Vilnius, 2010, p. 63.
8
Plg. Vitkus, G. Katalikiško ugdymo ir katalikiškų mokyklų Lietuvoje koncepcija. Kristus centre(Projektas). Prieiga
per internetą http://nkma.lcn.lt/files/File/KM_koncep_kristus_centre.doc (žiūrėta 2012 02 07).
5
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Šv. Juozapo mokykla taip pat gali tapti bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima erdve. Šį
mokykla siekia, kad mokinių, jų šeimų ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas būtų
grįstas diskretišku papildomumu ir vieni kitų palaikymu, puoselėjant vientisą mokinio – asmens
gyvenimą, žvelgiant į jį kaip į unikalų Dievo kūrinį, atsiskleidžiantį ir mokyklos bendruomenėje.
Šiame darbe nekeliamas tikslas išanalizuoti visų galimų ugdymo aspektų bei krikščioniškos
antropologijos kaip mokslo apskritai, bet siekiama atskleisti, kaip šių dviejų sričių sąlyčio taškai
gali ir turi pasitarnauti naujos – Šv. Juozapo mokyklos kūrimuisi. Taigi, šiuo atveju konkretus
pavyzdys, kita vertus, gali tapti raktu ir paaiškinti bei išplėtoti ugdymo ir krikščioniškos
antropologijos sąlyčio taškus. Pasitelkiant istorinę patirtį, Bažnyčios dokumentus susijusius su
asmenybės ugdymu, bei Lietuvos Respublikoje galiojančią įstatyminę bazę svarbu atpažinti
iššūkius bei matyti galimybes kurtis naujoms katalikiškoms mokykloms.
Temos ištirtumas. Katalikiška mokykla, kaip ugdymo įstaiga, yra aptarta krikščioniškos
edukacijos istorijos kontekste. Taip pat Bažnyčia per katalikišką mokyklą siekia pabrėžti
ugdymo misijos esminius bruožus ir tai pateikia savo dokumentuose. Prie katalikiškos mokyklos
išskirtinumo prisiliesta per vertybinio ugdymo aspektą, tačiau katalikiškos ugdymo institucijos
specifiškumo Lietuvoje tema dar nėra išplėtota. Kiek pavyko nustatyti, krikščioniškos
antropologijos principais grįsto katalikiškos mokyklos modelio Lietuvoje, nėra.
Problema. Pastebima, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pagrindinis dėmesys
yra skiriamas žinių perteikimui bei pasirengimui egzaminams, nepaisant pagarbos asmeniui,
aplenkiant kūrybiškumo ugdymą, mokymosi motyvacijos stiprinimą, bendruomeniškumo
skatinimą ir kitus svarbius aspektus ugdant visavertį asmenį. Naujai įsteigtose katalikiškose
mokyklose taip pat neretai esti atskirtis tarp ugdymo proceso ir sielovados, akcentuojant išorines
religingumo formas aplenkiant esmę: pačią asmens sampratą, kiekvieno asmens vidujiškumą bei
tarpasmeninius santykius.
Darbo objektas. Krikščioniškos antropologijos principų taikymas kuriant Šv. Juozapo
mokyklos koncepciją.
Darbo tikslas. Pagrįsti krikščioniškos antropologijos principų svarbą bei aktualumą ugdant
visavertį asmenį ir pateikti praktines rekomendacijas Šv. Juozapo mokyklos koncepcijos
kūrimui.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti katalikų Bažnyčios mokymą apie katalikiškos mokyklos svarbą ir
aktualumą III–jame tūkstantmetyje.
2. Pateikti katalikiškos mokyklos išskirtinumą XX a. Lietuvos švietimo kontekste.
3. Pateikti sampratą apie krikščioniškos antropologijos principus, atskleidžiančius žvilgsnį
į žmogų visuminiu požiūriu.
6

4. Pagrįsti, kad kuriant Šv. Juozapo mokyklą, krikščioniškos antropologijos principų
taikymas yra tinkamas atliepas į Bažnyčios mokymą apie katalikišką mokyklą Lietuvos
švietimo kontekste.
5. Parengti Šv. Juozapo mokyklos teorinių prielaidų modelį Lietuvos teisinės bazės,
Bažnyčios mokymo, krikščioniškos antropologijos bei kylančių šeimų lūkesčių ugdant
vaikus, kontekste.
6. Pateikti pagrindinius rekomenduojamus principus Šv. Juozapo mokyklos koncepcijos
kūrimui, bei parodyti jų sąryšį su krikščioniškos antropologijos principais.

Tyrimo metodai: dokumentų analizė, lyginamoji analizė, sisteminimas, interpretacija.
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1.

BAŽNYČIOS MOKYMAS APIE KATALIKIŠKĄ MOKYKLĄ IR JO PRAKTINĖS
RAIŠKOS APŽVALGA

1.1

Katalikų Bažnyčios mokymas apie katalikiškos mokyklos svarbą bei aktualumą
Siekiant tinkamai suprasti, kas yra katalikiška mokykla, kokia jos vizija bei misija, privalu

analizuoti Bažnyčios mokymą šiuo klausimu. Ypatingai svarbu įsigilinti į veiksnius, lemiančius
katalikiškumą, katalikiškos mokyklos aktualumą šiandieninėje visuomenėje bei visuminio
asmens ugdymo svarbą.
Bažnyčia ypatingai jautriai žvelgia į ugdymą, kaip vieną iš pamatinių savo misijos
uždavinių. Visuminis asmens ugdymas yra esminis katalikiškos mokyklos uždavinys ir iššūkis.
Konfesinę mokyklą įvairiais aspektais aptaria gana nemažai Bažnyčios dokumentų: popiežiaus
Pijaus XI enciklika „Divini illius magistri“ (Apie krikščioniškąjį jaunimo auklėjimą, 1926 m.),
Vatikano II Susirinkimo deklaracija „Gravissimum educationis“ (1965 m.), taip pat trys
Šventosios katalikiško auklėjimo kongregacijos dokumentai: „Katalikiška mokykla“ (1977 m.),
„Religinė katalikiškos mokyklos auklėjimo dimensija“ (1988 m.) bei „Katalikiška mokykla ant
trečiojo tūkstantmečio slenksčio“ (1997 m.). Visi, išskyrus Pijaus XI encikliką „Divini illius
magistri“ yra parašyti arba Vatikano II Susirinkimo metu, arba jau jo mokymo kontekste.
Kiekvienas šių dokumentų pabrėžia laikmečio iššūkių kontekstą, įvardina mąstymo sroves,
socialinį foną, kultūrinį bei politinį kontekstą. Tai rodo dinamišką, atsinaujinantį bažnyčios
žvilgsnį, kreipiantį taiklių ir tikslingų priemonių pasirinkimo link. Minėtoji enciklika parašoma
praėjusio pirmojo pasaulinio ir naujai bręstančio antrojo karo įtampoje, laikmetyje, stipriai
veiktame racionalistinių, empiristinių idėjų9, laicistinio mąstymo srovių, perdėto ir klaidingai
suprasto nacionalizmo epochoje. Todėl dokumentas tikslingai ir nuosekliai aiškina šeimos ir
Bažnyčios pirmenybę prieš valstybę auklėjimo misijoje, aiškiai pabrėždamas, kad „valstybės
civilinės valdžios funkcija yra dvejopa: apsaugoti ir sustiprinti šeimą ar asmenį, bet ne
absorbuoti juos ir užimti jų vietą. Auklėjimo srityje valstybės teisė, o tiksliau pareiga yra savo
įstatymais apsaugoti <...> šeimos teises į krikščionišką vaikų auklėjimą ir nuosekliai gerbti
antgamtinę Bažnyčios teisę į ją. <...> Todėl visoks mokyklų ir auklėjimo monopolis, kuris
materialiniu būdu priverčia šeimas naudotis valstybės mokyklomis prieštaraujant krikščioniškai
sąžinei arba savanoriškam pasirinkimui, yra neteisingas ir nedoras.“10 Būtent doros akcentavimas
paremtas sveiku protu ir tikėjimo taisyklėmis yra tinkamo ir pilnaverčio būsimo jaunuolio
gyvenimo pagrindas, pranokstantis šiapusybę ir vedantis iki amžinybės.

Pastebima

gana

radikali popiežiaus pozicija mokyklos pasirinkimo klausimu. Enciklikoje jis remiasi 1917 metų

9

Empyristai: J. Locke, F.Bacon, racionalistas R. Descartes.
Pijaus XI. Enciklika Divini illius magistri. Bažnyčios mokymas. Kaunas: Naujasis Lankas, 2010, t.3, 70, 71, 73.
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Codex Juris Canonici 1374 kanonu11, draudžiančiu „vaikščioti į nekatalikiškas mokyklas,
neutralias ar mišrias mokyklas, būtent į tas, kurios įsteigtos katalikams ir nekatalikams mokyti
kartu. Jos gali būti tik toleruojamos vien tik ordinarams leidus, atsižvelgiant į tam tikras vietos ir
laiko aplinkybes ir su ypatingu atsargumu.“12 Enciklika teigia, kad vien tik dėl tikybos dėstymo
„mokykla dar neįgyja Bažnyčios ir krikščioniškos mokyklos teisių ir netampa verta, kad katalikai
ją lankytų.“13 Tokia popiežiaus Pijaus XI pozicija kreipia savisaugos ir uždarumo linkme,
nepalikdama vietos dialogui. Bet, ar jis tuo metu buvo įmanomas?
Dialogo su pasauliu kultūra išryškės Vatikano II Susirinkimo mokyme ir apie auklėjimą bei
mokyklą. Reikia paminėti gana naują bei kardinalų šio Susirinkimo posūkį, aiškinant žmogiškojo
asmens kilnumą bei orumą (apie tai daugiau bus rašoma antrojoje šio darbo dalyje), iš kurių kyla
kiekvieno asmens pamatinė teisė į auklėjimą. Ši nuostata turi tinkamai bei darniai ugdyti
jaunuomenę, kuri rinksis sąžine paremtas moralines vertybes. Susirinkimo deklaracijoje
Gravissimum educationis aiškiai pabrėžiama išskirtinė Bažnyčios auklėjimo priemonė –
katechezė, leidžianti atskleisti Kristų, stiprinti tikėjimą bei gyventi veiklia meile kasdienybėje.
Taip pat dokumentas aiškiai skiria mokyklą bendrąja prasme ir katalikišką mokyklą, kur
Bažnyčios dalyvavimas reiškiasi ypatingu būdu. Mokykla bendrąja prasme suprantama, kaip
pilietinė, visuomeninė bendrija – centras „kurio veikimas bei pažanga įtraukia ir sujungia
draugėn šeimas, mokytojus, įvairias kultūrinį bei pilietinį gyvenimą skatinančias organizacijas
<...>“14 Čia yra svarbus krikščioniško ugdymo elementas (mūsų situacijoje tai yra tikybos dalyko
mokymas), einantis lygiagrečiai su pasaulietišku ugdymu. Katalikiška mokykla siekia daug
gilesnio tikslo: aiškiai suvokdama šio laikmečio dvasią, pažangą ir poreikius mokykla „išmoko
savo auklėtinius veiksmingai kelti žemiškosios valstybės gerovę ir tarnauti Dievo karalystės
plėtimui, kad gyvendami pavyzdingą ir apaštališką gyvenimą jie taptų nelyginat išganingu
žmogiškosios bendruomenės raugu.“15 Tai tinka ne tik bendrojo lavinimo mokykloms, bet ir
profesinėms, įvairios socialinės pagalbos institucijoms, suaugusiųjų švietimo įstaigoms bei
katalikų aukštosioms mokykloms: universitetams ir paskiriems fakultetams. Svarbu pabrėžti šio
Sinodo lūkestį apie katalikiškų mokyklų atvirumą ir prieinamumą auklėtiniams nekatalikams bei
kvietimą pasirūpinti labiausiai stokojančiųjų poreikiais. Šitoks atvirumas leidžia galvoti apie
katalikišką mokyklą kaip apie mokyklą, prieinamą daugumai katalikiškų šeimų, pirmiausia
finansine prasme, o katalikišką ugdymą suvokti ne kaip „prabangos prekę“, bet kaip tarnystės,
11

Codex Juris Canonici (1983 m.) kan. 798 „Tėvai turi patikėti vaikus toms mokykloms, kuriose suteikiamas
katalikiškas auklėjimas; jei tai padaryti neįmanoma, įpareigojami rūpintis, kad jie gautų tinkamą auklėjimą ne
mokykloje. 802 kan. § 1. „Jei nėra mokyklų, kuriose būtų suteikiamas krikščioniška dvasia persmelktas auklėjimas,
diaceziniam vyskupui priklauso rūpintis, kad būtų įsteigtos.“
12
Pijaus XI. Enciklika Divini illius magistri. Bažnyčios mokymas, Kaunas, 2010, t.3, 95.
13
Ten pat, 96.
14
GE, 5.
15
GE, 8.
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apaštalavimo bei pasitarnavimo visuomenei galimybę. Todėl Šventasis Sinodas nedviprasmiškai
ragina „Bažnyčios ganytojus ir visus Kristaus tikinčiuosius negailint jokių aukų padėti
katalikiškosioms mokykloms pasirūpinti reikmėmis tų, kurie stokoja laikinųjų gėrybių, kuriems
trūksta šeimos paramos ir meilės arba kuriems svetima tikėjimo dovana.“16
Tęsiant mokyklos atvirumo ir prieinamumo mintį, Katalikiška auklėjimo kongregacija
1977 metų dokumente „Katalikiška mokykla“ išryškinama problema, kad kai kurios mokyklos
savo švietėjišką veiklą nukreipia į aukštesniuosius socialinius sluoksnius, taip sudarydamos
socialinės ir ekonominės diskriminacijos įspūdį. „Nuo tokios trumparegystės katalikiškai
mokyklai iškyla reikšmingi sunkumai.“17 Todėl vėl iš naujo keliamas katalikiško ugdymo
klausimas, ieškant išskirtinių konfesinės mokyklos savybių pliuralistinėje visuomenėje. Būtent
šis pavojus yra aktualiausias tose valstybėse, kur nėra pakankamos alternatyvos ir pasirinkimo
ugdymo srityje. Tai aktualu ir Lietuvai, kurioje katalikiška mokykla tebeieško savo veiklos ir
išgyvenimo būdų. Suvokdamas ir įvardindamas šią problematiką, dokumentas primena
Bažnyčios misijos tikslą – Gerosios Naujienos skelbimą ir iš jo kylantį katalikiškos mokyklos
veidą, kuris turėtų būti pilietiškas ir apaštališkas. „Kultūrinis pliuralizmas skatina Bažnyčią dar
kartą atrasti savo šviečiamąją misiją, kad užtikrintų tvirto charakterio formavimą. Jos vaikai bus
pajėgūs atsispirti sekinančiai reliatyvizmo įtakai ir gyventi pagal poreikius kylančius iš
Krikšto.“18
Aštuntajame dešimtmetyje dažnai pasigirsdavo kaltinimai, neva tokios mokyklos linkusios
į vienpusiškumą bei ideologijos skleidimą. Atsižvelgiant į tai, tas pats dokumentas kalba apie
visuminį ugdymą, kuris neįmanomas be religinės dimensijos. Religijos aspektas yra
„veiksmingas įnašas ugdant kitus asmenybės aspektus, kuomet jis integruotas į kitus
ugdomuosius dalykus bendrajame švietime.“19 Atmesdami šį vientisumo faktorių sudarkytume
asmens visuminio ugdymo vaizdą.
Šią mintį Katalikiško auklėjimo kongregacija tęsia bei atnaujina vėlesniame dokumente
„Katalikiška mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio“, teigdama, kad konfesinė mokykla
turi būti solidaus krikščioniškos krypties ugdymo atstovė. Būdama įsišaknijusi Bažnyčios širdyje
ji įsipareigoja ugdyti žmogų kaip visumą, ugdyti asmenybę darniai siejančią savyje „visuotinę,
transcendentinę ir istorinę tapatybę. <...> Tiktai įsikūnijusio Žodžio slėpinyje tikrai išaiškėja ir
16

GE, 9.
The Sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School. 21. Prieiga per internetą
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-school_en.html (žiūrėta 2012 03 15).
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-school_en.html (žiūrėta 2012 03 15).
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žmogaus slėpinys.“20 Apkritai reiktų paminėti šio dokumento platų bei gilų žvilgsnį į jau minėtą
visuminį asmens ugdymą, ugdytojų svarbą, mokyklos kultūrinę tapatybę, veiklos svarbą
bendruomenės formavime, pagarbaus atvirumo ir dialogo būtinybę tarp Bažnyčios ir visuomenės
abiejų gerovei.
XXI a. priešaušryje buvo svarbi „laikmečio diagnozė“. Plačiai įsismelkęs pliuralizmas,
„dievu“ tampanti techninė ir ekonominė globalizacija, gilėjanti emigracija ir atotrūkis tarp
turiningųjų ir stokojančių. Tautų bei kultūrų maišymasis skatina katalikišką mokyklą ne
prisitaikyti, bet drąsiai atsinaujini ir, remiantis pamatinėmis nuostatomis, eiti misionierišku,
evangelizacijos keliu į visus žmones, suprantant jų padėtį. Paminėtina aktyvi šeimų sielovada,
daranti „diskretišką įtaka auklėjamajai dinamikai tarp tėvų ir vaikų; ypač pažymėtina paprasta ir
gili, subtili bei jautri parama „silpnoms“ arba „nevieningoms“ šeimoms, kurių turtingose šalyse
vis daugėja.“21 Tai aiškiai matyti ir mūsų šalyje, kur skyrybų skaičius yra didesnis nei santuokų.
Laikmečio dvasios veikiama, šeima augina jaunuomenę veikiamą visų minėtų sunkumų. Iki šio
dokumento apie jaunąją kartą buvo kalbama gana aptakiai. Tuo tarpu šis tekstas drąsiai įvardija,
kad katalikiška mokykla susiduria su mokiniais „vengiančiais pastangų, negalinčiais pasiaukoti,
stokojančiais ištvermės, savo šeimoje dažnai neturinčiais gerų pavyzdžių, kuriais galėtų remtis.
Vis dažniau mokiniai pasirodo esą ne tik indiferentai ar nepraktikuojantys, bet jiems apskritai
trūksta religinio ar moralinio ugdymo. Be to, daugelis mokinių ir jų šeimų religiniam ir etiniam
ugdymui tiek abejingi, kad galiausiai vienintelis reikalavimas ir interesas katalikiškos mokyklos
atžvilgiu yra gauti diplomą arba daugiausia kvalifikuotą išsilavinimą <...>“22
Dar vienas ypatingai svarbus aspektas – ekonominis, dažnai nulemiantis mokytojų
pasirinkimą, pastatų išlaikymą, šeimų galimybes leisti savo atžalas į nevalstybines katalikiškas
mokyklas, tuo pačiu keldamas grėsmę ir pačios katalikiškos mokyklos išlikimui. Todėl būtina
sąlyga, kad kokybiška ugdymo koncepcija besiremianti mokykla, būtų prieinama įvairių
socialinių sluoksnių jaunuoliams netaikant griežtų atrankos kriterijų, mat „atrenkant mokinius
katalikiškoji mokykla netektų vieno iš pamatinių bruožų – būti mokykla visiems.“23 Būdama
aiškiai suformuota pagal katalikų tikėjimo nuostatas, ji yra ir turi būti atvira ne tik sąmoningiems
katalikams, bet visiems suprantantiems ir tinkamai vertinantiems jos siūlomą ugdymo

20

Katalikiško auklėjimo kongregacija, Katalikiška mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio. 10. Prieiga per
internetą http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/katalikiskoji-mokykla.html (žiūrėta 2012 02 10).
21
Katalikiško auklėjimo kongregacija, Katalikiška mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio. 5. Prieiga per
internetą http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/katalikiskoji-mokykla.html (žiūrėta 2012 02 10).
22
Katalikiško auklėjimo kongregacija, Katalikiška mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio. 6. Prieiga per
internetą http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/katalikiskoji-mokykla.html (žiūrėta 2012 02 10).
23
Katalikiško auklėjimo kongregacija, Katalikiška mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio. 7, Prieiga per
internetą http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/katalikiskoji-mokykla.html (žiūrėta 2012 02 10).
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koncepciją. Esant katalikiška dvasia persmelktų mokyklų stygiui, diecezijos vyskupo rūpestis,
kad jos būtų įsteigtos.24
Katalikiškos auklėjimo kongregacijos dokumentas „Religinė katalikiškos mokyklos
auklėjimo dimensija“ pasižymi ne tik teorinėmis įžvalgomis, bet ir praktinių patarimų gausa.
Pirmiausiai formuluojama religinės auklėjimo dimensijos, persmelkiančios visą ugdymo procesą,
svarba. Ši dimensija teikia esminį išskirtinumą, pabrėžiant asmenišką kiekvieno asmens augimą
link idealo. Mokytojas – katalikiškos mokyklos veidas ir aktyvus jos klimato kūrėjas, tikėjimo
liudytojas, esantis tampriame sąlytyje su vaikais, gali ir turi kelti aktualius gyvenimiškus
klausimus. Pats būdamas atviras pačioms netikėčiausioms įžvalgoms, jis drauge su mokiniais
ieško atsakymų Evangelijos šviesoje. Dokumente pabrėžiamas tamprus paskirų dalykų mokytojų
bendradarbiavimas, besireikiantis tarpdalykine integracija. Išskirtinė vieta suteikiama tikybos
mokymui. Magisteriumas katalikiškos mokyklos vadovus kviečia „gerbti tikybos mokymo
išskirtines ypatybes <...>, kad būtų pusiausvyra tarp žmogiškojo mokymosi ir religinio
suvokimo.“25 Katalikiškoje mokykloje ypatingai svarbus vientisas požiūris į pasaulį ir į asmenį,
nenuvertinat žmogiškosios kultūros dėstymo objektyvumo. Visi paskiri mokslai turi pateikti
visuminį asmens paveikslą, išvengiant „konflikto tarp tikėjimo ir mokslinio pažinimo, nes abiejų
šaltinis yra Dievas.“26 Tokios mokyklos ypatingas autentiškumas remiasi ne tik kokybiško
mokymosi galimybėmis, socialine praktika, tikslingu bendradarbiavimu su moksleivio šeima ir
bendruomene, bet ir nuolatine dinamiška maldos tikrove „pilnutiniausia ir visapusiškiausia
mokyklos religinės dimensijos išraiška.“27 Taigi, katalikiškoje mokykloje susitinka ir sąveikauja
dvi tikrovės: horizontalioji ir vertikalioji. Šių dviejų sąveikavimas pilnutinai įtraukia visus
gyvenimo elementus, padedančius rasti pačius tinkamiausius metodus ugdyti asmenį – Dievo
paveikslą ir panašumą.
Išanalizavus Bažnyčios dokumentus nagrinėjančius katalikišką mokyklą, galima išskirti
pagrindinius katalikiškos mokyklos bruožus bei veiklos kryptis:
1. Aiškus laiko dvasios supratimas ir veikimas jos iššūkių akivaizdoje.
2. Tamprus bendradarbiavimas su šeima ir valstybe.
3. Dialogas su netikinčiaisiais, stokojančiais bei labiausiai pažeidžiamais visuomenės
sluoksniais, atvirumas visiems, vertinantiems kokybišką ugdymo sistemą.
4. Siekis visapusiškai ugdyti asmenį tikėjimo ir mokslo darnoje bei Evangelijos dvasioje.

24

Plg. Kanonų teisės kodeksas. Codex Juris Canonici, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2012, kan. 802.
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54.
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Šventoji katalikiško auklėjimo kongregacija, Religinė katalikiškos mokyklos auklėjimo dimensija. Kaunas, 1998,
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5. Prieinamumas finansine prasme.
6. Siekis tapti aktyvia evangelizacijos bei maldos vieta.
Taigi bruožai, kaip galima suprasti, jokiame laikmetyje neprarandantis savo aktualumo
pabrėžia visapusišką asmens ugdymą kaip – vieną iš svarbiausių Bažnyčios misijos uždavinių.

1.2

Katalikiška mokykla XX a. ir dabartinės Lietuvos švietimo kontekste
Siekiant geriau suprasti katalikiškos mokyklos poreikį, svarbą ir aktualumą, vertėtų

pažvelgti į katalikišką ugdymą istoriniu aspektu. Krikščioniškos edukologijos istorijos ištakos
randamos Izraelio mokymo praktikoje dar iki Kristaus gimimo. Visus dvidešimt amžių
krikščioniška edukologija turėjo svarią įtaką senojo žemyno edukologijos istorijoje.28 Lietuvoje
nuo 1337 m. krikšto krikščioniškas švietimas turi senas tradicijas ir turtingą istoriją, tampriai
susijusią su mūsų tautos istorija. Šiame darbe nesiekta aptarti viso nueito kelio, o dėmesys
atkreiptas tik ryžtingus žingsnius ženkliai pakeitusius mūsų istoriją.
Paminėtina tai, kad pirmoji konfesinė lietuviška mokykla buvo įsteigta dar 1397 m., o 570
m. Vilniuje įsteigta Jėzuitų kolegija, popiežiaus Grigalius XIII bule 1579 m. tapo Universitetu,
šiuo metu vienu garsiausių Rytų Europoje. XVIII a. antroje pusėje vakarinėje Lietuvoje, beveik
kiekvienoje parapijoje veikė mokykla.
Katalikiškos mokyklos raida bei katalikiškas ugdymas XX a. Lietuvoje dar tebėra mažai
tyrinėti.29 Kiek plačiau prisiliesta prie bendrosios pedagoginės minties raidos bei ypatumų,
mokytojų ruošimo, švietimo sistemos plėtros.30 Išsamesni konfesinio mokymo praeitame
šimtmetyje tyrinėjimai leistų geriau pažinti mūsų šalies pedagoginį paveldą. Kaip žinia, XX a.
nebuvo vienalytis ir taikus. Dviejų pasaulinių karų verpetai, besikeičiančios okupacijos, politinė
suirutė, nuolatinės švietimo reformos neleisdavo nusistovėti nuosekliam ugdymo procesui.
XX a. pradžia – Carinės Rusijos okupacija. 1904 m. gruodį sugrąžintas lietuviškas žodis.
Po metų pradeda bruzdėti lietuviai mokytojai. 1905 m. slaptas mokytojų suvažiavimas atveria
naujus pokyčius lietuviškam švietimui. Kuriant tautišką švietimą didelis dėmesys skirtas
katalikiškam ugdymui – mokyklose tikybą pradeda dėstyti kunigai. Visa ši veikla neturėjo
juridinio pagrindo, todėl buvo plėtojama nelegaliai, daugiau privačios iniciatyvos dėka. To
pasėkoje ėmė sparčiai kurtis edukacinės–kultūrinės bendrijos, besirūpinančios katalikišku
28

Krikščioniškos edukologijos istoriją Lietuvoje nemažai yra tyrinėjęs dr. A. Grickevičius savo darbuose: Vilniškė
Popiežiškoji seminarija 1583-1655 m. Iš Lietuvos religinio ugdymo istorijos, Vilnius: Vilniaus pedagoginio
universiteto leidykla, 2008. Popiežiškosios seminarijos Vilniuje studentų geografinė kilmė (XVI a. pabaiga - XVII a.
pirmoji pusė), Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 1995, t. 15. Unitų mokymas bei jų kunigų
rengimas ir Popiežiškoji seminarija Vilniuje iki 1655 m.. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 1998, t. 12.
29
Šias klausimai rašė O. Tijūnėlienė, A. Zulumskytė, V. Juškienė. Tarpukario Lietuvoje katalikiškos mokyklos
reiškinį aptarė P. Dovydaitis, A. Maceina, S. Šultė, S. Šalkauskis.
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tautiečių ugdymu. Tai „Saulės“, „Žiburio“, „Ryto“ draugijų iniciatyva ir lėšomis kuriamos
pirmosios katalikiškos mokyklos. „Mokymą nutarta grįsti tikėjimu ir dora.“31 Carinės Rusijos
valdžia tebetrukdė konfesinių mokyklų plėtrai, o prasidėjus pirmajam pasauliniam karui,
vokiečių okupuotoje Lietuvoje trejus metus švietimą valdė vokiečiai. Pastarųjų dėmesys buvo
sutelktas „į pradžios mokyklas, mažiau rūpintasi vidurinėmis ir aukštesniosiomis mokyklomis.
Tuo netruko pasinaudoti privačios draugijos <...> artėjant vokiečių okupacijos pabaigai, jau
veikė apie 20 gimnazijų ir progimnazijų.“32. 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas
tapo nauju impulsu katalikiškų mokyklų plėtrai. Nors 1921 m. dėl okupacijos Lietuvos teritorija
buvo mažesnė, tačiau mokyklų skaičius ženkliai išaugo. Beveik kiekviename didesniame
miestelyje moksleiviai galėjo lankyti progimnazijas, o apskričių centruose steigėsi gimnazijos.
„“Saulės“ ir „Žiburio“ draugijų įsteigtos katalikiškos mokyklos 1920 m. sudarė šiek tiek mažiau
nei pusę visų Lietuvos veikiančių gimnazijų <...>“33 Pirmaisiais nepriklausomybės metais
konfesinės mokyklos iš tiesų klestėjo.
Tačiau politinių debatų fone ėmė ryškėti nepalankios pasaulietinės valdžios nuostatos
katalikiškos mokyklos atžvilgiu ir tikybos mokymo klausimais. Savo priešiškumą valdžia grindė
laisvo žmogaus, laisvos mokyklos samprata, neprimetančia piliečiams, ugdytiniams jokių
pasaulėžiūrinių pagrindų, argumentuojant tuo, kad „valstybė negali pripažinti nė vienos tikybos,
kad neužgautų kitų tikybų jausmų žmonių, ir pasiskelbia esanti indiferentiška tikybos
klausimais.“34 Ypatingai sparčiai plintančios Ž.Ž. Russo (1712 – 1778) idėjos stiprino atsitiktinį
ir natūralistinį žmogaus pasaulėžiūros formavimąsi. Tokiai laisvos mokyklos sampratai
ryškiausiai priešinosi teologas–filosofas S. Šultė, nedviprasmiškai teigdamas konfesinės
mokyklos naudą. Remdamasis T. Akviniečiu jis argumentavo, kad Kristaus pažinimas ir jo
mokslas padeda dar geriau bei nuosekliau pažinti pasaulį, o dora, taip reikalinga ugdant aukštos
kultūros žmogų, negalima be tikėjimo. Plačiau tyrinėjusi šio mokslininko darbus O. Tijūnėlienė
pabrėžė, kad S. Šultė akcentavo tėvų prigimtinę teisę auklėti, o tai reiškia ir leisti savo vaikus į
mokyklas, grįstas katalikiška pasaulėžiūra, kur Dievo pažinimas atveria giliausius klodus
tinkamam auklėjimui, žadinančiam idealus, norą tobulėti, tarnauti visuomenei, o iš krikščionių
doros kyla „rezultatas – žmogus, su harmoningai išugdytomis visomis kūno ir sielos galiomis,

31

Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM, 2003, t. 22,
p. 449.
32
Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM, 2003, t. 22,
p. 449.
33
Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM, 2003, t. 22,
p. 450
34
Tijūnėlienė O. Laisvos, neutralios ir konfesinės mokyklos samprata nepriklausomoje Lietuvoje (1918- 1940 m.).
Soter 3 (31), 2000, p. 86.
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naudingas ir Tėvynei, ir Bažnyčiai.“35 Skaitant S. Šalkauskio, žvelgiant į P. Malakausko, M.
Reinio įžvalgas ketvirto dešimtmečio polemikoje apie katalikišką mokyklą bei religinį ugdymą
pastebėtina tvirta pozicija, kad neutralios pasaulėžiūros mokyklos nėra ir negali būti, nes tai jau
yra tam tikra pasaulėžiūra (pav. laicistinė); pabrėždamas Bažnyčios pašaukimo ugdymui svarbą
mokinių pasaulėžiūros formavime, S. Šalkauskis aiškiai plėtojo mintį, kad „religinis ugdymas,
suprantamas tiesiogine prasme, tegali būti tinkamai pastatytas mokykloje tik tada, jei visa
ugdymo sistema yra persunkta religine dvasia, t.y. jei jis yra įstatomas į intencionaliai
suprantamo religinio ugdymo sistemos rėmus.“36 Visa tuometinių intelektualų argumentacija
buvo atkakli vertybinė kova už jaunosios kartos pasaulėžiūros formavimą, dorinį auklėjimą. Ši
kova patyrė tiek pralaimėjimų, tiek pergalių. 1930 metų tautininkų valdžios iniciatyva visgi buvo
uždarinėjamos katalikiškos mokyklos. Daugiausiai pavyko išsilaikyti paskirų vienuoliškų
bendruomenių: pranciškonų ordino, brolių jėzuitų, marijonų, Šv. Kazimiero seserų, Šv. Jėzaus
širdies ir kitų kongregacijų mokykloms, kur mokslo lygis išliko gana aukštas, nes šios
„mokyklos siekė klasikinio europietiško išsilavinimo standarto, kuris leido gimnazijų
absolventams sėkmingai tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose.“37 Po
1936 metų švietimo reformos (ją rėmė katalikai mokytojai) laimėjimas buvo tas, kad oficialiai,
valstybės lygiu buvo įteisintas privalomas tikybos mokymas, todėl „nebuvo būtino reikalo steigti
atskirų katalikiškų mokyklų.“38 Tikybos dėstymo pareigą mokyklose stropiai vykdė parapijų
klebonai, vikarai, ir tam skirti kapelionai. Tuo tarpu vienuoliškos mokyklos ugdė tvirtai
apsisprendusius katalikus, besiremdamos aukšto lygio ugdymo programomis bei gausia
popamokine edukacine veikla. Tam įtakos turėjo ir 1926 metų popiežiaus Pijaus XI enciklika
„Divini illius magistri“, kuri padrąsinančiai skelbė, kad „visa, ką katalikai daro katalikiškai
mokyklai stiprinti ir ginti yra tikras religinis darbas ir todėl svarbiausias „Katalikų Veikimo“
uždavinys; todėl mūsų tėviškai širdžiai ypač malonios ir didžiausio pagyrimo vertos tos
draugijos, kurios įvairiose tautose taip uoliai dirba šį reikalingą darbą.“39
1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, katalikiška ugdymo veikla nutrūksta. Sovietų
priespaudos laikais Bažnyčia griežtai atskiriama nuo valstybės, kurioje ateistiški nuostatai
griežtai draudė bet kokią viešą katechezę, tad vaikus tikėjimo pagrindų tėvai slaptai mokė
namuose. Katechetai, mokantys vaikus parapijoje, buvo persekiojami ir baudžiami.

35

Tijūnėlienė O. Laisvos, neutralios ir konfesinės mokyklos samprata nepriklausomoje Lietuvoje (1918- 1940 m.).
Soter 3 (31), 2000, p. 86.
36
Šalkauskis, S. Rinktiniai raštai. Pedagoginės studijos. Vilnius, 1992, t.1, p. 362.
37
Juškinė, V. Katalikiškos gimnazijos Lietuvoje 1918-1940 m.: ugdymo kryptys, turinys, formos. Tiltai
(Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas), Krikščionybė, kultūra, visuomenė, 2008, p. 86.
38
Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM, Vilnius,
2003, t. 22, p. 452.
39
Pijaus XI. Enciklika Divini illius magistri. Bažnyčios mokymas, Kaunas, 2010, t.3, 97.

15

Situacija ėmė keistis Sąjūdžio laikais. Katalikiško ugdymo atgaivinimu ypač rūpinosi
kardinolas V. Sladkevičius. Jis su tuometiniu švietimo ministru H. Zabuliu 1989 m. lapkričio 29
d. pasirašė bendrą pareiškimą, kuris leido parapijų klebonams steigti parapijines mokyklas, o
švietimo institucijos „buvo įpareigotos šioms mokykloms skirti vietą tėvų pageidaujamose
bendrojo lavinimo ir kitų mokyklų patalpose, kur turėjo būti sudaromos palankios sąlygos
tikybos mokymui.“40 Kaip žinome, tikybos mokymas į mokyklas sugrįžo, tačiau parapijinių
mokyklų steigimo galimybe nebuvo pasinaudota. Manoma, kad tokiam žingsniui nebuvo
pasirengta dėl žinių bei patirties stokos.
1998 m. priimtas švietimo įstatymas sudarė galimybes kurti valstybines t.y. dviejų steigėjų
katalikiško profilio mokyklas. Šį kartą proga nebuvo praleista ir 2000 metais Lietuvoje jau veikė
aštuoniolika tokio tipo mokyklų.41 Šis laimėjimas atvėrė naujas galimybes, tačiau buvo pastebėti
ir trūkumai. Dviejų steigėjų mokyklose religinė bendruomenė, nors ir būdama tiesioginė steigėja,
neturėjo reikiamos įtakos ugdymui. 2011 m. priimtas naujasis švietimo įstatymas atveria
galimybes steigtis privačioms katalikiškoms mokykloms. Tikėtina, kad tai paskatins religines bei
šeimų bendruomenes, norinčias vaikus auklėti katalikiškoje dvasioje, imtis tokių mokyklų
steigimo. Šiuo metu (2012 m.) Lietuvoje 32 mokyklos save vadina katalikiškomis arba
katalikiškos krypties42. Dalis jų gimė reorganizuojant mokyklų tinklą, siekiant išlaikyti vidurinės
mokyklos statusą. Kokios bus šio žingsnio pasekmės šiandien dar sunku kalbėti. Šiuo metu
katalikiškos mokyklos, kaip savitos ugdymo krypties Lietuvoje kūrimu, visapusišku
išsiskleidimu bei taikymu rūpinasi broliai jėzuitai. Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos
pirmininko pareigas nuo 2010 metų gegužės mėnesio eina br. Virgilijus Saulius SJ.
Žvelgiant į XX a. nepriklausomos ir XXI a. Lietuvos katalikiškos mokyklos raidą, aiškiai
matyti dinamiškas procesas, nuolatinės ir nelengvos pastangos kurti bei išlaikyti tokio tipo
mokyklas. Pastarasis laikotarpis negali pasigirti privačių katalikiškų mokyklų gausa, tačiau
matyti pastangos bei reagavimas į visuomenės kaitą, kultūrinius, ekonominius ir politinius
poslinkius. O šis trumpas istorijos permąstymas leidžia „įvertinti geriausius laimėjimus ir
racionaliai juos taikyti XXI a. ugdymo sąlygomis.“43
1.3

Katalikiška mokykla, kaip išskirtinis edukacinis reiškinys

40

Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM, Vilnius,
2003, t. 22, p. 455.
41
Plg. Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM,
Vilnius, 2003, t. 22, p. 455.
42
Plg. Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija. Prieiga per internetą http://nkma.lcn.lt/index.php?id=2 (žiūrėta
2012 03 10).
43
Zulumskienė, A. Lipkienė, J. Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste. LKMAM, Vilnius,
2003, t. 22, p. 457.

16

Kaip jau buvo minėta, Lietuvoje specialių katalikiškų mokyklų studijų deja nėra
pakankamai, todėl negalima remtis apibendrintais tyrimais, pagrindžiančiais išskirtinį tokių
mokyklų veiksmingumą. Tačiau pasaulio mastu konfesinių mokyklų veiksmingumą pagrindžia
V. Juškienės atlikta išsami paskirų Europos šalių, bei JAV katalikiškų mokyklų ugdymo
rezultatyvumo analizė. Mokslininkė, apibendrinusi pusšimtį tyrimų, išskiria tris pagrindinius
katalikiškos mokyklos, kaip išskirtinio edukacinio reiškinio, bruožus:
1. Pirmiausia tai yra vertybinis ugdymas integruotas į pagrindines ugdymo sritis bei
apimantis vertybių analizę, aiškų jų nustatymą, suvokimą ir pasirinkimą bei įvertinimą.44 Lyginat
nekonfesinių, katalikiškų ir protestantiškų mokyklų moksleivių nuostatas gyvenimo prasmės
klausimais, tradicinių moralinių vertybių laikymosi, vertybių pritaikomumo visuomenėje,
dorovės lytiškumo srityje, požiūrio į šeimą bei santykių saugojimo klausimais paaiškėjo, kad
katalikiškos mokyklos moksleivių tyrimo rezultatai yra ženkliai aukštesni. Tai leidžia teigti, kad
„katalikiškų mokyklų įtaka religinio ir vertybinio <...> ugdymo srityje yra didesnė nei
analogiškų nekatalikiškų ugdymo institucijų.“45
2. Antrasis bruožas – akademinis veiksmingumas. Pasirodo, kad katalikiškos mokyklos
vykdomas bendruomeniškumo plėtojimas tarp tėvų, moksleivių bei mokytojų, daro didesnę įtaką
moksleivių socializacijai. O tokia socialumo patirtis padeda kelti akademiškumą. „Šį
išskirtinumą, autorių teigimu, mokykloje lemia „socialinio kapitalo“ (angl. social capital) įtaka.
Šia sąvoka įvardijamas tarp asmenų egzistuojantis paramos ir pasitikėjimo ryšys.“46 Ši
bendruomeniškumo forma esanti šeimose, institucijose, nedidelėse mokyklose ar gyvenvietėse
suponuoja glaudžius socialinius ryšius ir iš jų kylantį stabilumą ir saugumą.
Dauguma tyrimų patvirtina geresnius katalikiškų mokyklų duomenis kognityvinių ir
akademinių rezultatų srityje. Moksleivių nusiteikimą mokytis ir iš to kylantį akademinį
rezultatyvumą tiesiogiai apsprendžia: savita mokyklos atmosfera, drausmė, pasitikėjimas
mokytojais, mažesnis kiekis smurto atvejų, didesnis socialinės ir rasinės tolerancijos lygmuo.
Kaip teigia studijos autorė „mokykloje fiksuojamas stiprus tapatumo ir solidarumo jausmas. <...>
Katalikiškų mokyklų taisyklės remiasi dvasinėmis vertybėmis, mokytojų ir moksleivių
vertybėmis – religiniais įsitikinimais, kurie kasdien puoselėjami religinių praktikų metu.“47 Tad
stipriai išreikštas bendruomeniškumas, lydimas minėtų faktorių, formuoja katalikišką mokyklą
kaip stiprią akademinę bendruomenę.

44

Vertybių santykį su tikėjimu Lietuvoje nagrinėjo V. Aramavičiūtė, S. Dzenuškaitė, E. Martišauskienė.
Juškienė, V. Katalikiškoji mokykla, kaip edukacinis reiškinys. Tiltai (Humanitarinių ir socialinių mokslų
žurnalas), priedas nr. 36. 2007, p. 106.
46
Juškienė, V. Katalikiškoji mokykla, kaip edukacinis reiškinys. Tiltai (Humanitarinių ir socialinių mokslų
žurnalas), priedas nr. 36. 2007, p. 103.
47
Juškienė, V. Katalikiškoji mokykla, kaip edukacinis reiškinys. Tiltai (Humanitarinių ir socialinių mokslų
žurnalas), priedas nr. 36. 2007, p. 104.
45
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3. Trečiasis bruožas – socioedukacinė praktika. Vatikano II Susirinkime atnaujintos
socialinio teisingumo, socialinės tarnystės idėjos yra tiesiogiai priešingos šiandien gajam
hedonizmui, materializmui bei praktiniam vartojimui. Katalikiškos mokyklos į savo ugdymo
planus įtraukdamos socialinę praktiką, rūpestį varguoliais, žemesniu socialiniu sluoksniu,
tiesiogiai dalyvauja socialinio teisingumo įgyvendinimo misijoje. Tyrimų autoriai teigia, kad
„dauguma šių mokyklų moksleivių suaugę visuomenėje užima geras pozicijas. Katalikiška
mokykla savo ugdytiniams akcentuoja visuotinio teisingumo vertę ir tikisi, kad ši misija bus
prasminga moksleiviams sulaukus pilnametystės.“48 Šis bendravimas ir bendradarbiavimas su
įvairių socialinių sluoksnių asmenimis ugdo socialinę integraciją bei veiklią meilę, kuriančią
asmeninę ugdytinių ir visuomenės gerovę.
1.4

Šv. Juozapo mokyklos steigimo kontekstas
Katalikiškos mokyklos poreikis bei būtinybė kyla iš trejopos patirties: Bažnyčios mokymo,

šeimos poreikių bei uždavinių, ir iš supratimo, kad valstybė, vykdydama pareigą ugdyti savo
piliečius, nepakankamai dėmesio skiria švietimui. Visos šios trys institucijos t.y. Bažnyčia,
valstybė, ir šeima turi būti glaudžiai susietos bendradarbiavimo saitais. „Valstybė privalo
įvairiopai rūpintis jaunimo auklėjimu: saugoti tėvų bei kitų auklėtojų teises ir pareigas bei jiems
padėti; jei tėvų ir kitų bendruomenių pastangos nepakankamos, vadovautis subsidiarumo
principu, imtis auklėjamojo darbo, suprantama, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus.“49 Deja, ne
visada galime džiaugtis tokias rezultatais. Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje, turinčiame
daugiau kaip 600 000 tūkstančių gyventojų ir 68045 mokinių (2010 metų duomenimis)50,
mokyklų registre galima rasti vos tris veikiančias katalikiškas mokyklas: Vilniaus jėzuitų
gimnaziją, Vilniaus katalikiškąją mokyklą „Versmė“ ir 2011 metais savo veiklą pradėjusią Šv.
Juozapo mokyklą. Šiose mokyklose, kartu sudėjus, mokosi vos 1182 mokiniai (2012 metų
duomenys).51 Akivaizdu, kad katalikiškos valstybės sostinėje tokie skaičiai yra ženkliai per maži.
Pirmame skyriuje aptartame Bažnyčios mokyme ugdymo klausimais matomas kvietimas
kurti katalikišką mokyklą, kaip savitą ir praturtinantį indėlį į mokyklos galimybių įvairovę.52
Katalikišką ugdymą aptariantys dokumentai vienareikšmiškai pabrėžia ir primena, kad tėvų teisė
ir pareiga „yra pirminė ir pirmaeilė lyginant su kitų auklėjamuoju vaidmeniu.“53 Šeima siekdama
tampraus bendradarbiavimo su valstybe ir Bažnyčia (pati būdama jų dalimi) viliasi kuo geriau
48

Juškienė, V. Katalikiškoji mokykla, kaip edukacinis reiškinys. Tiltai (Humanitarinių ir socialinių mokslų
žurnalas), priedas nr. 36. 2007, p. 105.
49
GE, 3.
50
Plg. Lietuvos gyventojai ir mokiniai: statistinis portretas. Švietimo problemos analizė, Vilnius, 2011, nr.5 (55),
p.11.
51
Plg. Švietimo ir mokslo institucijos. Prieiga per internetą http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm
(žiūrėta 2012 03 15).
52
Plg. Juškienė, V. Katalikiškos mokyklos samprata. Soter, nr. 12 (40), p. 91.
53
Jonas Paulius II. Familiaris consortio. Apaštalikliškoji Adhortacija, Vilnius, 1994, 36.
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įgyvendinti šį uždavinį. Šeima, neturėdama visų tam reikiamų priemonių ir matydama vis
didėjančius iššūkius – vertybinę suirutę visuomenėje, nepakankamą pagalbą rengiantis
visaverčiam gyvenimui, profesiniam pasirengimui, asmens išsiskleidimui, laiko stoką
bendravimui, tarpasmeninių santykių palaikymui bei šeimos „nušalinimą“ nuo ugdymo pareigos
(ypač nesunkiai pastebimą lytinio ugdymo bei rengimo šeimai ir agresyvaus lytinio švietimo
diskurse) – natūraliai ieško atsakymų į paminėtus iššūkius.
1.4.1 Mokyklos vizija
Šeimos, auginančios mažamečius ir jau mokyklinio amžiaus vaikus sudaro nemažą
sąmoningos katalikiškos bendruomenės dalį. Viena iš organizuotų šeimų grupių yra Šv. Juozapo
šeimų bendruomenė, gyvuojanti jau daugiau kaip 15 metų.54 Kaip buvo minėta įvade, šios
šeimos siekia gyventi vientisą ir nepadalintą gyvenimą, grįstą tikėjimo praktika bei vertybėmis.
Ši bendruomenė, jausdama katalikiško vaikų auklėjimo poreikį, iniciavo Šv. Juozapo mokyklos
steigimą, kaip atliepą į Bažnyčios kvietimą rūpintis tinkama aplinka, kokybišku mokymu ir
evangelizacine – Gerosios Naujienos skelbimo vieta, kur Kristus yra viso gyvenimo mokykloje
pamatas ir centras.55
Nuo pat pradžių, gryninant mokyklos viziją, ypatingai buvo akcentuojama vertybinių
nuostatų ugdymas taip, kaip tai teigia katalikiška vertybių ugdymo samprata, nesustojant ties
etiniu ar filosofiniu lygmeniu, bet darant „visapusišką įtaką, akcentuojamos tvirtos vertybinės
nuostatos, ypač tose moralės srityse, kurias visuomeninis ugdymas traktuoja kaip reliatyvias
<...> pabrėžiant, kad visų daiktų būtis priklauso nuo Dievo valios, todėl amžintąją laimę žmogus
gali pasiekti tik kildamas grynosios ir tobulosios būties link.“56 Mokykloje vertybių puoselėjimas
tiesiogiai siejamas su sąžinės, kuri yra intymiausia susitikimo su Dievu vieta, ugdymu. Steigiant
mokyklą iškeltas tikslas „sudaryti tinkamas sąlygas visapusiškai ugdyti laisvą, atsakingą,
sąmoningą, gebančią nesavanaudiškai įsipareigoti, sąžiningą, kūrybišką asmenybę, nebijančią
kelti klausimų, analizuoti iššūkių, ieškoti atsakymų, gyvenančią veiklia meile, tikėjimu ir
krikščioniškomis vertybėmis.“57 Tikimasi, kad ši nauja katalikiška mokykla pasirinkdama
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Plg. Šv. Juozapo šeimų bendruomenė – reikia atkovoti laiko maldai, prieiga per internetą
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55 Plg. The Sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School. 33, prieiga per internetą
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-school_en.html (žiūrėta 2012 03 15).
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Plg. Šv. Juozapo mokykla, prieiga per internetą
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tinkamiausius būdus ir priemones kurs „evangeline laisvės ir meilės dvasia įkvėptą mokyklos
bendruomenės aplinką.“58
1.4.2 Steigėjai
Iniciatyva, kilusi iš Šv. Juozapo šeimų bendruomenės, atgarsio sulaukė Eucharistinio
Jėzaus seserų pašvęstojo gyvenimo bendruomenėje. Daugiau kaip du metus vykę parengiamieji
darbai 2011 metų rugsėjo 1–ją d. leido atverti mokyklos duris būsimiems pirmokams.
Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija įsteigta 1947 m. spalio 11d. Kongregaciją įsteigė
jėzuitas Tėvas Pranciškus Masilionis. Ši kongregacija yra apaštalinė, todėl seserys gyvena
aktyvų gyvenimą, tačiau kontempliacija užima svarbią vietą kongregacijos gyvenime. Seserų
vienuolinis pašaukimas, dvasingumas ir misija šaknijasi Eucharistijos slėpinyje. Kongregacijos
tikslas – gyventi ir veikti didesnei Dievo garbei. Šis tikslas įgyvendinamas malda ir aktyviu
apaštalavimu skleidžiant tikėjimą, padedant žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinį meilės
Dievą. Kaip Bažnyčios dukterys seserys veikia ten, kur šiandien kviečia Bažnyčios poreikiai,
ten, kur galima labiau tarnauti Dievo karalystei. Seserys dirba apaštalinį darbą parapijose,
rekolekcijų namuose, visur, kur tik galima labiau pasitarnauti žmonėms. Seserų pagrindinės
veiklos kryptys yra evangelizavimas, katechizavimas, švietimas, ugdymas, auklėjimas,
sielovada. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikams, jaunimui, moterims, šeimoms. Seserys
organizuoja stovyklas vaikams, jaunimui, šeimoms, veda rekolekcijas, palydi dvasiškai, ruošia
sakramentams, prisideda prie katalikiškų renginių organizavimo, ugdo skautus, ateitininkus.
Seserų veikla persmelkta eucharistinio dvasingumo, kurio šaknys – ignaciškame dvasingume.59
Pagrindiniai vienuolijos namai yra Kaune. Seserys taip pat gyvena ir darbuojasi Vilniuje,
Šiauliuose, Kybartuose, Šiluvoje, Guronyse, Telšiuose. Turi bendruomenes Moldovoje,
Latvijoje, Kazachstane. Šiuo metu Kongregacijai priklauso virš 80 seserų. Remiantis Bažnyčios
mokymu „pašvęstieji gali imtis veiksmingai darbuotis auklėjimo srityje <...>, jie yra pavyzdžiai
kaip „dovanai“ atsiduoti kitų tarnybai savo vienuoliško pasišventimo dvasia.“60
Šv. Juozapo šeimų bendruomenė, kilo iš jaunimo aktyviai dalyvavusio bažnytinėje
veikloje. Sukūrę šeimas, poros ieškojo būdų, kaip toliau likti sąmoninga ir aktyvia Bažnyčios
dalimi. J. Em. kardinolo Audrio Juozo Bačkio paragintos šeimos vis kryptingiau ėmėsi
bendruomenės apibrėžčių: pavadinimo, nuostatų kūrimo. Šv. Juozapas yra šeimų globėjas,
Kūdikėlio Kristaus saugotojas, nepalikęs ištartų žodžių, bet paliudijęs besąlygišką ištikimybę.
Todėl ir pasirinktas būtent šio šventojo vardas. „Sek paskui mane“ (Lk 5, 27) Kai kurios šeimos,
58
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trokšdamos atsiliepti į šį meilingą Kristaus kvietimą, pripažindamos savo silpnumą ir tikėdamos
Santuokos Sakramento malone, abipuse pagalba ir Kristaus pažadu: „Kur du ar trys susirinkę
mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20), nutarė laisvai susiburti į Šv. Juozapo šeimų
bendruomenę. Bendruomenės narius vienija bendras tikslas – augti tikėjime, liudyti jį vaikams ir
padėti šeimoms atrasti vietą Bažnyčioje.“61 Šiuo metu (2012 m.) Šv. Juozapo bendruomenė
skaičiuoja 15–tus gyvavimo metus. Čia ir dabar vyksta kassavaitiniai maldos susitikimai, kur
skaitomas Šv. Raštas, meldžiamasi, diskutuojama. Rengiamos rekolekcijos Advento laikotarpiu,
vasaros stovyklos, rekolekcijos draugams, t. y. šeimoms, kurios nėra bendruomenėje, tačiau
alksta Dievo artumo. Šios bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja visuomeninėje, politinėje ir
bažnytinėje veikloje.62 Bendruomenėje yra narių tiesiogiai dirbančių švietimo ir mokslo srityje.
Šv. Juozapo mokyklos steigimo iniciavimas – vienas iš šios bendruomenės maldos ir aktyvaus
veikimo visuomenėje vaisių. Vatikano II Susirinkime Bažnyčia pripažinusi pasauliečių vaidmenį
ir atsakomybę, tenkančius besidarbuojantiems ugdymo srityje, kad jie būdami „it raugas
prisidėtų prie pasaulio pašventinimo iš vidaus ir taip apreikštų Kristų kitiems, ypač tikėjimu,
viltimi ir meile, spindinčio gyvenimo liudijimu.“63
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2.

KRIKŠČIONIŠKOSIOS ANTROPOLOGIJOS PRINCIPAI, ATSKLEIDŽIANTYS
ŽVILGSNĮ Į ŽMOGŲ VISUMINIU POŽIŪRIU

2.1

Įvadiniai svarstymai apie krikščioniškąją antropologiją
Įžengus į XXI a. – technologijų, mokslo laimėjimų epochą – susidaro įspūdis, kad mokslas

ir įvairios technologijos yra visagaliai. Patys įvairiausi tyrinėjimai ir atradimai sudaro išbaigto
žinojimo įspūdį, kad tikrovės paslapčių lieka vis mažiau ir mažiau. Reikia pripažinti, kad didieji
mokslo laimėjimai palengvina visos žmonijos gyvenimą. Tačiau į pamatinį klausimą – „kas yra
žmogus?“, vis naujai iškylantį visose epochose, o taip pat modernių pasiekimų akivaizdoje,
reikia vis iš naujo atsakyti. Paskiri mokslai, tokie kaip medicina, istorija, filosofija, psichologija
svarsto paskiras žmogaus fenomeno sritis, tačiau nei vienas minėtųjų mokslų nėra pajėgus
atsakyti į visa apimanti klausimą apie žmogaus esmę. Tik teisingas atsakymas į šį klausimą yra
teisingo elgesio su žmogumi prielaida. Tiesa, sovietinė mokslinė propaganda, remdamasi
darvinizmo teorija nesunkai aiškino žmogaus kilmę ir laisvinančią darbo galią, gebančią žmogų
iškelti virš visų gyvūnų, taip suformuojančią jį kaip protingą būtybę. Šios minties skleidėjai
beveik penkis dešimtmečius Lietuvoje stengėsi įrodyti, kad požiūris, jog žmogus sukurtas Dievo,
tėra atgyvena ir mokslo paneigta teorija.64 Atsikračius sovietinio mąstymo šmėklos, žmogaus
esmės klausimas ir mūsų šalyje tapo dar aktualesnis.
Krikščioniškosios antropologijos klausimo aktualizavimui XX a. įtakos turėjo išsamesni
Šv. Rašo tyrinėjimai bei filosofinės minties raida. Ypatingai prie šios problematikos sugrįžta
Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo, kuris drąsiai ėmėsi pamatinių klausimų apie žmogaus
prigimtį, orumą bei tikslą svarstymo. Filosofijoje suvešėjęs personalizmas naujai atvėrė žmogaus
sampratos klodus, atskirdamas individo ir asmens kategorijas. „Personalistai siekė žmoguje
atskleisti kokybiškai kitokią, ypatingą ir esmingą jo tikrovę.“65 Personalistinė asmens, kaip tikslo
savyje, asmens, kaip begalybės atsiskleidimas santykyje su kitu aptartis derėjo su biblistiniu
žmogaus asmens sampratos diskursu. To pasėkoje iškilo būtinybė svarstyti asmenį, kaip
žmogiškos prigimties esmę.
Krikščioniškoji antropologija kalbėdama apie žmogų, remiasi Dieviškuoju apreiškimu,
todėl būtų tinkama „išsiaiškinti, kur glūdi teologijos ir antropologijos sąlytis, nes tik nustačius,
kur antropologija yra atvira Apreiškimui bei tikėjimui ir kuo teologija padeda žmogaus
supratimui, tampa įmanoma tiksliau nusakyti, kas krikščioniškoje antropologijoje sąlygoja
visuminį žvilgsnį į žmogų.“66 Toks sąlyčio taškas yra pati žmogus savimonė ir iš jos kylanti
perspektyva nukreipta į pažinimą. Žmogiškasis „Aš“ pajėgus svarstyti apie save, pažinti, ieškoti
64
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prasmės ir būti atviru dieviškai patirčiai, t.y. atsiverti Aš – Tu santykio dinamikai. Ši galimybė
atveria vietą teologijai, kuri atskleidžia Dievo rūpestį kiekvienu žmogumi, Dievo dalyvavimą
visoje žmonijos istorijoje. „Dėl savo gerumo ir išminties Dievas panorėjo apsireikšti ir atskleisti
savo valios slėpinį“ (Ef 1,9). Dievas apreikšdamas save, tuo pačiu atskleidžia žmogui, kas yra jis
pats, koks jo pašaukimas.67 Apreiškimas, kuris pirmiausiai skirtas žmogui, apima išganingą
Dievo veikimą, kuris tiesiogiai regimas Jėzaus Kristaus asmenyje bei veikloje. Atskleisdamas
Tėvą Dievo Sūnus parodė koks turi ir gali būti žmogus.68
Taigi, antropologija apima žmogaus egzistenciją bei jo pastangas pažinti save ir aplinką.
Žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos akivaizdu, kad toks pažinimas negali apsiriboti vien tik
žmogaus egzistencija, nes ji kaip tokia nepateikia žmogui adekvačių atsakymų į pamatinius jo
būties klausimus. Teologija, atverdama Dievo slėpinį, pakelia žmogų dieviškos tikrovės link ir
atveria kelius tolimesniam ir pilnutiniam tikrovės pažinimui. Šis kertinis sąlyčio taškas leidžia
krikščioniškajai antropologijai matyti visą žmogų – sukurtąjį iš žemės dulkių bei paliestą
nuodėmės, tačiau esantį gyvu Dievo paveikslu, atnaujintu Kristuje. Gal šis užmojis ir yra
ambicingas, tačiau tai yra rimtas stimulas žvelgti į žmogų visuminiu požiūriu nepaliekat jo esmės
suskaidymui paskirų mokslų apibrėžtyse.
2.2

Krikščioniškos antropologijos principai

2.2.1 Krikščioniškos antropologijos principų kilmė
Nagrinėjant krikščioniškosios antropologijos pricipus, negalime remtis ilgametėmis
susistemintomis studijomis. Nerasime vieno tikslingo veikalo, kuriame būtų „papunkčiui“
surašyti visi krikščioniškosios antropologijos principai tinkamai atskleidžiantys kas yra žmogus.
Šie principai glūdi visoje krikščionybėje, persmelkia krikščioniškąjį mokymą apie žmogų kaip
tokį, jo kilmę, atsiskleidžiančią per pasaulio ir žmogaus sukūrimo tekstus Senajame Testamente,
ypatingu būdu atrandamą Kristuje, nagrinėjamą Bažnyčios tėvų mokyme, scholastikoje,
Augustino bei Tomo Akviniečio įžvalgose iki šių dienų. Teologinius svarstymus apie žmogaus
kilmę ir pašaukimą Bažnyčios Magisteriumas vėl sugražina į Vatikano II Susirinkimo
dokumentus.69 Šiame diskurse ypatingą vietą užima Pastoracinė konstitucija apie bažnyčią
šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes. Daug polemikos sukėlęs dokumentas aptaria
tuometinę (ir esamą) pasaulio situaciją dialoge su Bažnyčia, ne juos atribojant, bet ieškant
sąlyčio taškų. Dar daugiau – žmogus tampa šio dokumento ašimi, nes jame susitinka kultūra,
religija ir politika. Bažnyčia, siekdama „išsaugoti žmogaus asmenį“70 centre iškelia žmogų kaip
67
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kūno ir sielos visumą, su širdimi, valia, protu ir sąžine. „Šie dažnai cituojami žodžiai, paskatinę
nemažus teologinius komentarus, iš tiesų yra popiežiaus teologinės antropologijos širdyje. Taip
pat jie buvo svarbūs ir Susirinkimo Tėvams, kurie parašė Gaudium et spes“, o tarp jų dirbo ir
būsimasis popiežius Jonas Paulius II.“71 Po šio Susirinkimo vis nuosekliau ir giliau svarstomas
mokymas apie Imago Dei, Imago Christi. Galima teigti, kad pirmą kartą oficialiame Bažnyčios
Magisteriumo dokumente pasirodo naujas tikrai kristocentriškos teologijos modelis. Būtent, kai,
remiantis Kristumi, teologija yra atskleidžiama per antropologiją.“72
„Atvaizdo“ sąvoka naujai iškyla teologiniuose svarstymuose, pateiktuose Tarptautinės
teologijos komisijos dokumente „Bendrystė ir tarnystė“, kuris sugrąžina prie žmogaus, kaip
Dievo sukurtojo, pakviesto bendrystei su Kūrėju ir su kitais žmonėmis kurti gyvą žmonių
bendruomenę. Krikščioniškosios antropologijos elementai savo plotį bei gelmę randa,
reflektuojant tokias teologines sąvokas kaip Imago Dei ir Imago Christi, kurios yra tampriai
persipinančios su kristologija, antropologija, moralės teologija ir eschatologija. Šis ryšys kreipia
į dinamišką vyksmą prasidėjusį žmogaus sukūrimo istorija, besitęsiantį per visą žmonijos
kultūros evoliuciją, iki šiandienos. Pati žmogaus tikrovė, jo prigimtis apima tai, kuo jis buvo
sukurtas, kuo jis yra dabar, iki to, kuo dar gali tapti. Toks dinamiškas požiūris skatina žmogų
dalyvauti dieviškajame įstatyme bei nuolatos savo veiksmuose ieškoti gėrio.73 Gėrio paieškos
pranoksta tik šios žemiškos kelionės dimensiją, bet orientuoja į „visatai skirto dieviško plano,
įgyvendinamo per malonės kiekvieno pavienio žmogaus gyvenimo istoriją ir visos žmonių
giminės istoriją, atbaigimą.“74
Tad toliau bus nagrinėjami krikščioniškosios antropologijos principai, aktualūs formuojant
tinkamą požiūrį į asmenį ugdymo kontekste. Pirmajame skyriuje buvo minėta visuminio ugdymo
svarba ir būtinybė katalikiškoje mokykloje, kur ugdymo procesas yra nukreiptas į asmenį,
padedant jam visapusiškai atsiskleisti. Tokia visuminio ugdymo nuostata privalo remtis
tinkamiausia, pamatime žmogaus samprata, formuojančia požiūrį ir santykį su ugdytiniu.
Katalikiško ugdymo dimensija tiesiogiai reikalauja visuminio žvilgsnio, kurio pamatas slypi
būtent krikščioniškosios antropologijos principuose, siekiančiuose „išsaugoti žmogaus asmenį ir
atnaujinti žmonių bendruomenę, tad viso mūsų aiškinimo ašis bus žmogus – vienas ir ištisas
žmogus su kūnu ir siela, širdimi ir sąžine, protu ir valia.“75
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2.2.2 Žmogus kaip Dievo paveikslas ir panašumas
Keliama žmogaus problema atrodo sudėtinga ir daugialypė. Tokie klausimai kaip: „Ką
reiškia būti žmogumi?“, „Kaip būti žmogumi?“ krikščioniškosios antropologijos kontekste
reikalauja esminių atsakymų. Čia galime remtis mintimi, kad Dievo žvilgsnis, Dievo tiesa
padaro daugelį sudėtingų dalykų paprastais ir prieinamais.76 Kas leidžia prisiliesti prie Dievo
idėjos apie žmogų bei prie žmogaus savęs suvokimą Dievo akivaizdoje? Žmogaus kaip Imago
Dei slėpinys yra pamatinis ir neatšaukiamas teiginys, tačiau tuo pat metu kviečiantis paieškoms,
naujiems klausimams, netradicinėms įžvalgoms XXI a. kontekste. Šio slėpinio šiuolaikiškumas
dar stipriau veriasi žmogiško pliuralizmo, daugelio tiesų ir troškimų sūkuryje. Apsvaigus nuo
konsumizmo, baigtinio paviršutiniškumo, besistengiant užmegzti ryšį „su tūkstančiais galimybių,
kurias šiandien žmogui siūlo pliuralistinė kultūra, pateikdama daugybę pasirinkimų, žadinančių
troškimą visa patirti ir išgyventi“77, kaip bebūtų keista, gręžiamasi prie žmogaus egzistencijos
klausimo. Be abejonės, šiame kontekste, biblinės antropologijos įžvalgos apie žmogų, kaip
Dievo paveikslą ir panašumą gali tapti raktu padėsiančiu atrakinti duris į esmę. Tačiau ar galima
rasti pilnus ir galutinius atsakymus į šį klausimą? Svarstant žmogaus kilmę neapseinama be
paties Dievo paveikslo supratimo. Tad žmogaus pagrindų paieškos savyje talpina teocentrinį ir
antropocentrinį žvilgsnius, kurie visada palieka galimybę naujiems atradimams.78 Taigi, biblinės
antropologijos įžvalgos ne tik praturtina natūralistinę bei filosofinę žmogaus sampratą, bet
skatina ieškoti neatšaukiamų tiesų ir „irtis į gilumą“ (plg. Lk 5, 4).
Pradžios knygos 1 sk. skaitome kūrimo istoriją. Čia parodomas nuoseklus ir tikslingas kūrimo
procesas. Tekstas, gimęs jau po išėjimo bei sandoros patirties ir jos refleksijos istorijos eigoje,
maždaug VI a. Babilonijos tremtyje, liudija ne nuoseklius kūrimo žingsnius bet, „tikėjimo
sąmonės pastangas apie Dievą ir žmogų, žmogų ir pasaulį, apie žmogų–su–žmogumi suprasti tai,
kas yra anapus bet kokio linijinio chronologinio priežastingumo.“79, suprasti tai, kas yra esmė,
priežastis bei pagrindas. Šeštosios dienos įvykių raida verčia stabtelėti. Žmogus sukuriamas tą
pačią dieną kaip ir gyvūnai. Jis nėra „pagerbiamas“ atskira diena. Dievas, leidęs būti įvairiems
gyviams ir matęs, kad tai gera (plg. Pr 1, 24–25) taria: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą
ir panašumą <...> (Pr 1, 27a). Sukurtas tą pačią dieną su kitais gyviais, žmogus parodomas kaip
esantis tos pačios gyvosios gamtos dalis, kūniškas ir laikinas kaip kiti bendradieniai, tačiau
žodžiai „paveikslas ir panašumas“ verčia suklusti. Apie jokį kitą kūrinį taip nesakoma. Kas gi čia
kitaip žmogaus atžvilgiu? Dievas „turi paruošęs“ žmogui kai ką daugiau. Hebrajiškame tekste,
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27 eil. vartojamas žodis bara – „išskirtinai teologinis terminas Biblijoje, t.y. juo nusakomas tik
Dievo veiksmas.“80 Taigi, žmogaus sukūrimas žymi kažką kitokio, išskirtinio, pranokstančio
gyvūnijos, materijos pasaulį, nes Dievas „iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31a). Toks
Dievo apibendrinimas naudojamas išskirtinai tik po žmogaus sukūrimo, kuriuo užbaigiamas
kūrimo procesas. Kuriantis Dievo žodis žmogų padaro esantį Dievo atvaizdu. Dievo paveikslas
sukurtajame – ne savaime atsiradęs darinys, bet Kūrėjo kūrimo akto pasekmė. Šis ypatingumas
atskleidžia ne tik žmogaus kilmę, bet ir jo turinį. Ypatingas yra pats kūrinys. Būdamas protingas
ir laisvas, nors ir sukurtas kūniškas, žmogus nepaliekamas tame pačiame lygyje su gyviais, bet
Dievo atvaizdo dėka kūnas tampa žmogaus kūnu. Būdamas susijęs su kitais kūriniais, žmogaus
kūnas pranoksta tiesiog kūniškumą ir egzistuoja kaip ypatingas, išskirtinis kūnas. Tik žmogui
Dievas įkvėpia gyvybės alsavimą, kad jis taptų gyva būtybe (Plg. Pr 2, 7b). Antrasis
pasakojimas81, rodydamas materialumo aspektą pabrėžia, kad žmogus yra daugiau – dvasinė
siela – Dievo įkvėptas alsavimas kūrinyje.
2.2.2.1 Kūno ir sielos vienovė
Žmogaus dvasinės sielos ir kūno vienovė neatšaukiamai žymi jo panašumą į savo Kūrėją.
Krikščioniška antropologija atmeta bet kokį dualizmą, ir teigia, kad „žmogus yra dieviško
paveikslo nešiotojas ir dvasiniu ir kūniniu matmeniu.“82 Žmogaus gyvenimas prasideda ir
baigiasi kūne, ir žmogaus realizacija įmanoma tik kūne. Nors kūnas priklauso nuo aukštesnio
pagrindo ir yra jo raiškos galimybė, visgi būtent jis teikia galimybes realizuotis dvasios
galioms.83 Žmogaus egzistavimo negalima suvesti tik į sielą arba tik į kūną. Šiedu yra visuma,
nes žmoguje neegzistuoja nei kūnas nei siela atskirai. Žmogus tuo pat metu yra ir kūnas ir siela –
„sudvasintas kūnas ir įkūnyta siela“.84 Žmogaus kūnas individualus, konkretus ir orus.
Žydų mąstysenoje taip pat aptinkame šį vienio ir nedalomumą principą. Pagrindinės sąvokos
basar, nefeš, ruach – yra žmogaus kaip nedalomos visumos „dalys“. Žmogui apibūdinti
hebrajiškas žodis nefeš reiškia konkretaus žmogaus gyvybę (plg. Pr 9, 4 Pat 8, 35). Žodis bazar –
apibūdina kūną, kaip materiją, mėsą, žmogaus laikinumą. Metaforine prasme – kaip visumą, bet
laikiną egzistenciją (plg. Kun, 17, 10). Norint pabrėžti žmogaus išskirtinumą, jo sąsają su Dievu,
dvasinį principą žmoguje – dieviškąjį elementą – vartojamas žodis ruach. Pirminėje savo
reikšmėje šis žodis reiškia vėją, kvėpavimą, metaforine prasme – žmogaus vidinį centrą,

80

Gudauskienė, I. Žmogus – Imago Dei. Biblinės antropologijos ašis ir jos aptarties pozicijos. Krikščioniškos
antropologijos postulatai, Tradicija ir dabartis, Vilnius, 2010, p. 52.
81
Pr 2,4b – 25 tekstas parašytas apie X a. pr. Kristų ir yra ankstesnis už pirmąjį kūrimo tekstą. Šio teksto centre yra
žmogus sukūrimas iš žemės dulkių bei Dievo dvasios įkvėpimas, po kurio jis tapo gyva būtybe.
82
BT, 31.
83
Plg. Lobato, A. Žmogaus orumas ir likimas. Vilnius, 2001, p. 63.
84
Lobato, A. Žmogaus orumas ir likimas. Vilnius, 2001, p. 53.

26

gyvybinę jėgą. Integralumas atpažįstamas žodžių vartosenoje: „žmogus neturi nefeš, jis pats yra
nefeš <...> , žmogus neturi basar, bet pats yra basar.“85 Naujajame Testamente kūnas
išreiškiamas graikiškomis sąvokomis sarks – materialus kūniškumas ir soma, kuris žymi žmogų
kaip visumą, nusako prisikėlusio Kristaus perkeistą bei išliekantį kūną. Tuo tarpu ruach
Naujajame Testamente tapatinamas su graikiškuoju terminu – pneuma. Šis apibūdina žmogų,
esantį santykyje su Dievu, gyvybės jėgą „nuo Dievo suverenios valios priklausantį vidinį
žmogaus gyvastingumą“86, visą žmogaus egzistenciją. Kristus už žmones atidavė savo gyvybę –
pneuma (plg. Jn 19, 30). Sąvoka pneuma yra specifiškai vartojama žmogui, parodant jo sąsają su
dieviška pneuma; žmogus yra gyvybiškai susietas su Dievu ir egzistuoja kaip atvirybė Dievui.
Biblijoje atrandamas aiškus kūno ir sielos integralumas bei požiūris, kad šios plotmės steigia
visumą: „Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko tobulą bei nepeiktiną jūsų
dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui“ (1 Tes 5, 23).
Kalbėdama apie asmens vieningumą, sielos, kūno ir dvasios integralumą, krikščioniška
antropologija remiasi hebrajų bibline sąvoka leb – širdis. Graikų kalboje kardia fizine prasme
taip reiškia širdį. Metaforine prasme – žmogaus asmens centrą! Asmenybės centre įvyksta
susitikimas su Dievu, čia svarstoma, čia priimami sprendimai. Širdis talpina savyje tiek jausmus,
tiek proto ir valios jėgas bei raišką (plg. Ps 51, 12). Ji yra gyva žmogaus ir Dievo ryšio
realizacijos, santykio tikrovės vieta (Ps 27, 8).87 Širdis Naujojo Testamento kontekste įgauna ir
moralinę prasmę. Tai ir gėrio ir blogio lobynas (plg. Mk 7, 21), pati giliausia moralinė institucija
– sąžinės vieta (plg. Rom 2, 15), kurioje susitinkama su Dievu, atpažįstamas pašaukimas meilei!
Taigi, Krikščioniškos antropologijos žvilgsniu žmogus yra visuma, nedaloma tikrovė ir
giliausioji dieviško paveikslo raiška, apimanti visą žmogų. Žmogus yra „įdvasintas kūnas“, t.y.
visiškai nauja prigimtis, kurioje kūnas ir dvasinė siela yra nedalomoje vienovėje.“88
Tiesą apie žmogų kaip nedalomą visumą, kūno ir dvasinės sielos vienį, liudija Žodžio
tapimas kūnu, Kristaus įsikūnijimo slėpinys. Įsikūnijimas bei prisikėlimas byloja, kad Jėzus
realiai gyveno kūne, už žmones jį atidavė, išliejo kraują ir atpirko visą žmogų su kūnu ir dvasine
siela. Galiausiai tai regima „mokyme apie kūno prisikėlimą laikų pabaigoje, o tai verčia manyti,
kad žmogus amžinybėje egzistuos kaip atbaigtas dvasinis ir fizinis asmuo.“89 Taigi, visas
žmogus čia, dabar ir amžinybėje yra neatšaukiamas ir nedalomas Dievo paveikslas.
2.2.2.2 Meilė
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Dievo pašauktas žmogus tampa asmeniškas kūrinys, asmeniškai galintis pažinti savo
Kūrėją. Sukurtas žmogus yra pilnai panardinamas į meilės santykį, nes pats Dievas yra meilė
(plg. Jn. 4, 16.) Dievas, būdamas meile pačia savo esme, dalinasi šia gelme su kūriniu –
žmogumi – Jo paveikslu, taip jį patį įgalindamas meilei. Meilė giliausioje žmogaus prigimtyje
atskleidžia paveikslo ir panašumo ištakas. Dievas kreipdamasis į žmogų meilėje, kalbina ji
mylėti, nes mylėdamas žmogus vis labiau tampa panašus į Dievą, meilės dėka atskleidžia savyje
Dievo paveikslą ir panašumą.90 Kristuje galutinai atsiskleidžia meilės drama. Jame Dievas ieško
„paklydusių avių“, kad jas išgelbėtų. Meilė galutinai atskleidžia savo veidą ant kryžiaus ir tampa
veikli bei gelbstinti.91 Žmogus būdams kūrinys, bet dalyvaudamas dieviškos meilės slėpinyje,
tampa atvaizdu, išskirtiniai vertingu ir svarbiausia vieninteliu kūriniu „žemėje, kurio Dievas
norėjo dėl jo paties.“92
2.2.2.3 Valdymas ir gimdymas
Žmogaus panašumas į Dievą atsispindi jo gebėjime dirbti, valdyti ir rūpintis sukurtąja
aplinka. Dievo atvaizdas žmoguje tampa realus veikloje atsakingoje už jam patikėtą pasaulį, kas
simboliškai įvardijama kaip sodo įdirbimas ir puoselėjimas (plg. Pr 2, 15), bei vadovavimas
visam gyvūnijos pasauliui (plg. Pr 2, 19–20). „Dievas patikėjo valdyti gyvūnus žmogui,
sukurtam pagal jo paveikslą <...> juos galima prisijaukinti, kad jie padėtų dirbančiam ir
besiilsinčiam žmogui.“93 Žmogaus valdžia kūrinijai – tai atstovavimas Dievui žemėje,
neatšaukiamai susijęs su pačiu Autoriumi. Šis vadovavimas – tai dvasios principo, siejančio
žmogų su Dievu, pasekmė. Būdams laisvas ir protingas žmogus tampa Dievo bendradarbiu.
Žmogus yra pajėgus savo gebėjimais, darbu keisti pasaulį bei tęsti kūrimo darbą, tačiau neturi
pamiršti, „jog tai visada remiasi Dievo pirma ir pirmaprade daiktų dovana“.94 Pasaulis esti
žmogaus namai gyventi ir asmeniškos bendrystės erdvė, kur žmogus puoselėdamas jam pavestą
aplinką tarnaujančią asmens orumui ir gyvybei, kuria gyvenimą su kitais žmonėmis ir su
Švenčiausiaja Trejybe.95
Gyvybės davimas, palikuonių gimdymas yra dieviško atvaizdo žmoguje raiškos aktas (plg.
Pr 5, 1–3). Gimdymas esti paties Dievo planas žmogui, kaip vyrui ir moteriai. „Būkite vaisingi ir
dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją“ (Pr 1, 28). Būdami lytiški, jie yra pašaukti
bendrystei ir visiškam savęs dovanojimui vienas kitam.96 Šio atsidavimo meilėje pasekmė –

90

Plg. Kulpys, Ž. Narbekovas, A. Vedybinio kūno prasmė. Soter , 2007, nr. 22 (50), p. 30.
Plg. Benediktas XVI. Enciklika Deus Caritas est. Kaunas, 2006, 12.
92
GS, 24.
93
KBK, 2417.
94
BT, 73.
95
Plg. BT, 74-80.
96
Plg. Kulpys, Ž. Narbekovas, A. Vedybinio kūno prasmė. Soter, 2007, nr. 22 (50), p. 30.
91

28

nauja gyvybė. Vaisingumas, kaip besitęsiantis kūrimas tampa dieviško panašumo sklaida ir
bendradarbiavimu. Nauja gyvybė yra ne paties žmogaus konstruktas ar vien iš jo kylanti galia,
bet Dievo dovanotas planas, išreiškiamas per vyrą ir moterį. Žmonijos plitimas, gausėjimas yra
Dievo plano dalis, kaip ir kiekvienas konkretus asmuo. Vyro ir moters vaisingumas yra pajėgus
dovanoti gyvybę žmogui. „Žmogaus gyvybė yra dovana, gauta tam, kad būtų dar kartą
dovanota.“97
Taigi, žmogaus pareiga yra priimti gyvybę, ją puoselėti ir jai tarnauti, taip tampant Dievo
kuriamojo darbo dalininkais, nes auginti kūdikį yra giliai žmogiškas ir religiškas įvykis, kadangi
apjungia du, tapusius vienu kūnu.98 „Kai dviejų sutuoktinių sąjungai gimsta naujas asmuo, į
pasaulį su savimi jis atsineša ypatingą paties Dievo paveikslą ir panašumą: asmens genealogija
įrašyta pačioje gimdymo biologijoje. <...> pats Dievas dalyvauja žmogaus tėvystėje ir
motinystėje visai kitaip, negu pradedant visus kitus sutvėrimus <...> Pradėti kūdikį – tai pratęsti
Kūrimą“.99 Žmogaus gyvybė visada yra gėris, Bažnyčios kelias ir Dievo garbė.100
Žvelgiant į valdymo ir gimdymo galimybę žmogaus – Imago Dei – gyvenime, atrandama
bendravimo ir bendradarbiavimo perspektyva. O suteikta valdžia žmogui giliausia prasme yra
„ne absoliuti, bet tarnaujamoji, <...> ne absoliutaus ir neginčijamo šeimininko, bet Dievo
karalystės tarnautojo misija“.101
2.2.2.4 Protas ir laisvė
Žmogus, būdamas sukurtas pagal Dievo paveikslą, geba protu pažinti save, pasaulį ir savo
Kūrėją. Šis gebėjimas pranoksta materialią erdvę, daiktų pasaulį. Būdamas dieviško proto
dalininkas, dieviškumo įgalintas žmogaus protas yra pajėgus svarstyti apie save, kaip sukurtąjį
asmenį, dalyvauti atsakingame valdyme. Teologijoje protas aptariamas, kaip transcendentinis
gebėjimas pažinti tikrovę mąstymu, kas neabejotinai jį nukreipia į Dievą.102 Vatikano II
Susirinkimo konstitucija Gaudium et spes aiškindama žmogaus proto kilmę teigia, kad „protinė
žmogaus prigimtis yra ir turi būti tobulinama išminties, švelniai kreipiančios jo dvasią ieškoti ir
mylėti tai, kas teisinga ir gera.“103 Proto atvėrimas išminčiai leidžia suvokti Dievo atvirumą
kviečiantį žmogų dalyvauti Jo išmintyje. Išmintingas žmogus esti tiek, kiek yra atviras Dievo
išminčiai. O šis dalyvavimas yra prieinamas visiems žmonėms. Neabejojant sukūrimo pagal
Dievo paveikslą tiesa, išmintis yra prieinama kiekvienam (plg. Sir 17, 7).
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K. Wojtyla daug nagrinėjęs žmogiškuosius veiksmus pastebi, kad gebėjimas apsispręsti yra
tiesiogiai susijęs su laisvės dimensija. Asmuo tik laisvos valios dėka gali rinktis gėrį, už jį
apsispręsti.104 Tokios laisvės, kuri aktyviai reiškiasi žmogaus gyvenime, šaltinis yra Dievas.
Adomo ir Ievos istorijoje laisvė atpažįstama per jų apsisprendimą. Žmogus, pasirinkdamas
Kūrėjo akivaizdoje, atpažįsta laisvės raišką savo gyvenime.105 Ką reiškia žmogui būti laisvu?
Laisvu „nuo“ kažko, ar laisvu „kam“?106 Matant žmogų, kaip Dievo atvaizdą, laisvė turi šaltinį –
tai yra Kūrėjas. Dievas pats yra laisvė. Dievas yra absoliučiai laisvas savo veiksmuose ir
pasirinkimuose. Jis laisvai kuria tai, ką mano esant reikalinga. Ir ši absoliuti laisvė pirmiausia
atrandama kaip meilė, į kurią jis įtraukia savo kūrinį žmogų.107
Žmogus, būdamas Dievo paveikslu, turi šį ypatingą laisvės ženklą savyje. Juk Dievas
norėjo žmogų „palikti savo paties išminčiai“, idant jis pats ieškotų „Kūrėjo ir laisvai, jo
laikydamasis, pasiektų visišką tobulumą bei tobulą laimę.“108 Laivė, žymėdama žmoguje
dievišką prigimtį, yra savarankiškumo įrodymas. Žmogus nėra Dievo prievartaujamas būti
tampriame santykyje su juo. Besąlygiškai mylėdamas ir kviesdamas, Jis palieka galimybę –
laisvę pasirinkti ir apsispręsti pačiam. Tačiau tai nežymi žmogaus autonomijos Dievo atžvilgiu.
K. Wojtyla teigia, kad „žmogaus asmeniui laisvė būdinga ne kaip gryna nepriklausomybė, bet
kaip savipriklausomybė, kurioje glūdi priklausomybė nuo tiesos.“109 Todėl sukurtasis asmuo
nors ir būdamas laisvas, nėra neutralus ar abejingas tiesai. Pažindamas, jis susisieja su tuo, kas
pažįstama ir nuolat kreipiasi į tai. Laisvė kylanti iš Gėrio visada krypsta į gėrį. Ji siekia pasirinkti
būtent jį. Šis gėrio siekis leidžia žmogui nuolat tobulėti. Taigi, laisvė yra nuolatinis gėrio siekis,
ir ji tampa „tobula, kai lygiuojasi į Dievą, kuris yra mūsų laimė.“110 Dievas pats būdamas laisvės
žmoguje priežastimi, leido žmogui išgyventi bei patirti laisvę. Šio išgyvenimo prasmė – atpažinti
savo ribas, kurių suvokimas ir analizavimas dar labiau kreipia į asmeninę laisvės galią. Laisvės
patirtis leidžia apriboti save tam, kad leistum būti kitam. Svarbu suprasti ryšio su kitu svarbą
laisvės kontekste. Kito asmens akivaizdoje laisvė atpažįstama, kaip priklausoma nuo kito. „Kito
laisvė suteikia mano laisvei ribas ir skatina mano atsakomybę už tą ką mąstau, ką sakau, veikiu
ar apleidžiu.“111 Laisvas apsisprendimas priklauso ir žmogus valios sferai, leidžiančiai laisvai
pasirinkti, atlikti arba neatlikti tam tikrą veiksmą, pasirinkti reikiamas priemones. Tačiau laisvė
pranoksta valios galias, nes valia yra asmens ugdoma. Ji atlieka tai, ką asmuo jai liepia. Tad ne
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valia atsakinga už veiksmus, bet pats asmuo. Jis ir yra laisvės subjektas, jos nešėjas ir laisvų
veiksmų pasirinkėjas.112 Tomas Akvinietis teigia, kad žmogus niekada nesirenka blogio. Jis
visuomet renkasi gėrį, o blogį tik tada, kai suklysta. Žmogiškas veiksmas veda į moralės sritį, nes
tik šis veiksmas atliekamas sąmoningai ir laisvai.113 Toks laisvas veiksmas galioja ir žmogaus
santykyje su Dievu.114 Laisvės dovana neatšaukiamai yra ir užduotis, nes asmuo nėra laisvas nuo
savo laisvės, bet gali ją teisingai išreikti, įgyvendinti.115
Taigi, Dievo paveikslas žmoguje atsiskleidžia per gebėjimą mąstyti, ir laisvai atsispręsti.116
Šie du gebėjimai išskirtinai yra būdingi žmogiškam asmeniui, gebančiam atsakyti už savo paties
veiksmus, kurie įgyja egzistencinę vertę.117
2.2.2.5 Nuopuolio įtampa
Sukūrimo kontekste Šv. Rašte susiduriame su gėrio ir blogio pažinimo medžio problema.
Ar šis augalas buvo sumanytas žmogaus pražūčiai, kurio vaisiumi, savo unikalios laisvės dėka,
kūrinys anksčiau ar vėliau būtų pasinaudojęs? Nuodėmės, kaip gimtosios – pirmapradės ir
paveldimos – apibūdinimo ištakos aptiktos dar šv. Augustino įžvalgose. Ar ši patirtis Dievo
atžvilgiu suardo pamatinę žmogaus egzistenciją? Ar už šią nuodėmę atsakingi Adomas ir Ieva
nutrenkia žmogų į gyvulišką egzistenciją, visiškai suardant jo dieviškąjį paveikslą ir panašumą?
Kaip priimti nuopuolio situaciją sukūrimo kontekste?
Pirmiausia vengtina nuodėmę atsieti nuo kūrimo ir atpirkimo dinamikos. Nors nuodėmė
egzistuoja dėl žmogaus laisvės, ji nėra tikslas savyje. Ji yra asmens tikrovėje, nes tik žmogaus
asmuo gali nusidėti, tačiau žmonės po Adomo nėra asmeniškai atsakingi už jo pasirinkimą.
Adomo nuodėmė yra nuodėmė tik analogine prasme.118 Tačiau nereikia pamiršti, kad ši klaida
nėra paprasta klaida. Tai giliai dramatiškas įvykis, paliečiantis pačią žmogaus esmę.119 Ji tampa
žmogaus asmeniškumo bruožu. Kas yra toji esmė ir ką ji pažeidžia? Svarbu pastebėti, kad
„bažnyčia apie nuodėmę nekalba tik sukūrimo kontekste, kadangi mano, jog sukūrimo ir
atpirkimo ryšio nevalia išskirtinai aiškinti „priežasčių–pasekmių“ terminais <...> nuodėmė negali
būti nei sukūrimo, nei atpirkimo tarpsnius skiriantis taškas“120. Nors Adomo nuodėmė
nenugramzdina į „grynosios prigimties būvį; priešingai, antgamtinis pašaukimas dalyvauti Dievo
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gyvenime išliko.“121, ji įsiskverbia į santykių tikrovę ir ardo meilės tikrovę. Kūrinio gebėjimas
gyventi meilėje yra lygiai tiek svarbus, kaip ir gyventi laisvėje. Būtent laisvė leidžia palaikyti
abipusius santykius, lygiai taip, kaip ir negirdėti to, ką sakė Dievas. Dievo draudimas nevalgyti
vaisių nuo konkretaus medžio yra siekis išlaikyti santykį meilėje ir gyventi darnoje. Nuodėmė
žeidžia atvirą bei darnų santykį tiek su Dievu (kad reikia slėptis krūmuose; plg. Pr 3, 8), tiek ir su
kitu žmogumi – žmona (pirmiausiai griebiamasi kaltinimo, neva ji davė, o aš tik valgiau; plg. Pr
3, 12). Nuodėmė įsiveržia į meilės tikrovę, „nes meilė, kaip sakėme, yra laisvė, kurioje glūdi
galimybė būti iškreiptam, sugadintam, ir būtent tai lemia žmogaus tikrovę: žmogus labai lengvai
gyvena pagal savo ne–tiesą, pagal „išvedžiojamus samprotavimus apie žmogų“.122
Sužeistas santykis, nepanaikina žmoguje dieviško atvaizdo, tačiau pažeidžia santykiškumą
ir panardina į savitikslį egoizmą, pavydą bei neapykantą, „atidalija jame kūną nuo dvasios,
pažinimą nuo valios, protą nuo jausmų <...> paveikia jo fizinę egzistenciją, atnešdamas kančią,
ligą ir mirtį“.123 Tai patvirtina pati žmogiška patirtis! Tik Kristuje – naujajame Adome – žmogus
gali save pilnai patirti kaip Imago Dei, nes tik Kristus visiems Adomo vaikams gražina per
nuodėmę sudarkytą dievišką panašumą ir kviečia į meilės santykį.124
„Šventasis Raštas, Tradicija, Magisteriumas liudija, jog tiesa, kad žmonės yra sukurti pagal
Dievo paveikslą, sudaro pačią krikščioniško apreiškimo šerdį.“125 Nors išsireiškimas „paveikslas
ir panašumas“ krikščionybės istorijoje sukėlęs begalę teologinių interpretacijų,126 neginčijamai
veda prie išskirtinumo ir unikalumo. Biblija ir visa krikščioniška antropologija, svarstydama apie
žmogaus prigimtį, rodo, kad Dievas dovanoja žmogui gyvybę pasidalindamas savimi.127
Pavesdamas žmogui protingai valdyti pasaulį. Taigi, žmogaus kilmė yra duota paties Dievo, kuri
įgalima žmogų suprasti save kaip trapų bet didingą kūrinį, esantį tampriame santykyje su
autoriumi. Vykdyti patikėtą vadovavimo pasauliui misiją, vadovaujantis protu ir laisve,
leidžiančiais vis labiau panašėti į Kūrėją. Pačioje giliausioje kūrimo prasmėje atpažįstamas
Dievo troškimas „įsileisti sukurtuosius asmenis į Švenčiausiosios Trejybės nesukurtųjų Asmenų
bendrystę per įvaikinamąjį dalyvavimą Kristuje.“128 „Vadinasi, tikrai žmogiškas gyvenimas,
tikrai žmogiškas buvimas yra tik tas, kuris žmogų daro panašų į Viešpaties paveikslą.“129
2.2.3 Kūrybiškumas kaip asmens bruožas
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Šiandien žodis kūrybiškumas yra ganėtinai populiarus ir siejamas su inovatyvia mąstysena,
netikėtais sprendimais, naujumu, ar gebėjimu seną pateikti naujai. Šios potencijos proveržis
galimas tiek versle, tiek politikoje, tiek mene. Kūrybiškumas suprantamas kaip pozityvus,
skatinantis tobulėti reiškinys.130 Norint gyventi kūrybiškai, reikalingas kasdieniškumą
pranokstančio

naujumo

siekis,

skatinantis

inovatyvumą,

originalumą.

Pedagogikoje

kūrybingumo skatinimo procesas priskiriamas „naujiems vėjams“, naujai ugdymo krypčiai.
Žadinti vaikuose kūrybingumą, reiškia kloti rimtus gyvenimo pamatus. Šis gebėjimas leis ne tik
įvaldyti vieną ar kitą meno techniką, bet padės lanksčiai spręsti iškylančias problemas, susidoroti
su iššūkiais. Todėl šiandien, mūsų didmiesčiuose, galima stebėti tėvelius kantriai vežiojančius
savo atžalas po muzikos, dailės ar kitas meninio ugdymo mokyklas. Kūrybingumas dažnai
tampriai sietinas su talentu, tuo bandant skirstyti žmonės į talentingus ir ne. Žinoma, ne
kiekvienas asmuo tampa Mocartu ar Čiurlioniu. Tokie žmonės yra neginčijami savos srities
išskirtiniai vedliai, tikri talentai. Formų, linijų, garsų meistrai. Tačiau nėra mato skirstančio
žmonės į kūrybingus ar ne. Kūrybingumą suprantant, kaip būdą gyventi, patirti, suprasti, dalintis,
ieškoti sprendimų, būtų galima šį procesą drąsiau sieti su kasdiene gyvenimo praktika, paliekant
vietos vis didesniam žmonių skaičiui vadintis kūrybingais.
Į kūrybingumą žvelgiant krikščioniškos antropologijos žvilgsniu, dar giliau veriasi šio
reiškinio perspektyva, aiškiai pranokdama kasdienišką žvilgsnį į šią tikrovę. Mokant stebėtis
supančia kasdienybe ir už ją dėkoti, neišvengiamai veda link

kūrybingumo apraiškų.

Kasdienybę priimant kaip Dievo dovaną, išreiškiama nuostata dinamiškai priimti supančią
aplinką, ją puoselėti, būti už ją atsakingu.
Žvilgsnis krypsta į Dievo kaip Kūrėjo patirtį. Jau pirmame Biblijos skyriuje skaitome apie
kūrimo procesą. Dievas kuria pasaulį iš nieko, kuria savo žodžiu „Tarė ir atsirado“ (plg. Pr 1, 3)
Šiame kūrimo apraše suderinamos priešpriešos bei stichijos, tokios kaip diena ir naktis, šviesa ir
tamsa, sausuma ir vandenys, kurių suderinimas buvo sunkiai suprantamas senovės Rytuose. VI a.
pr. Kr. biblinės tautos Dievo patirtis veda į giliausią ir subtiliausią Dievo kūrybingumo atradimą.
Pradžios knygos 1 sk. stebėtinas tikslus pasikartojantis ritmas, Dievo žodžiai, lydintys kūrinį
„Viešpats matė, kad tai buvo gera“ (plg. Pr 1, 11), išskirtinę vietą paliekant žmogui. Dievas
demonstruoja savo galią kurdamas iš nieko, nes tik Jis vien žodžiu gali kurti iš nieko. Tačiau, net
ir būdamas absoliutus, Dievas Kūrėjas „nubrėžia ribą savo kuriančiai galiai, jis ilsisi.“131 Po viso
šio proceso stoja paskutinioji poilsio diena šabat. Vertėtų stabtelti ties Pr 2, 3b eilute, nusakančia
kūrybos finalą, kuris pasirodo, tekstine prasme yra problematiškas. Ši vieta kalbiniu požiūriu yra
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„anomalija“, bet ji – giliai prasminga. A. Rubšio Biblijos vertime rašoma: „nes tą dieną jis
ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų“.132 A. Jurėno vertime – „nes per ją ilsėjosi nuo viso savo darbo,
kurį jis atliko kurdamas.“133 O S. B Chylinskio vertimas, pasiekiantis mus iš XVIII a. labiausiai
priartina prie originalo teksto. „Kad tada pabaigie Diewas sekmoj dienoj darbą savo kuri padarė,
atilsėjo sekmoj dienoj nog visokio darba sava, kuri padare. Ir paszlawino Diewas sekmy dieney
ir paszwere ja, delto jog atilsėjo joy, nogwisokio darba sawo, kuri sutwere Diewas, kad gi
pabaigtu.“134 Pažodinis hebrajiškas tekstas byloja „nes joje ilsėjosi nuo visokio darbo savo, kurį
sukūrė Dievas, kad padarytų“ Kodėl hebrajų kalboje naudojama veiksmažodžio forma laasot –
„kad padarytų“ – jei procesas jau yra užbaigtas. Hebr. k. žodis bara – daryti, kūrimas yra skirtas
apibūdinti tik Dievo veikimui,

tuo tarpu Pradžios knygoje vartojamas asa, skirtas

ne tik

dieviškai kūrybai. Žodelių kaita ir žaismas atveda prie laasot – prie nebaigto kūrimo. Nagrinėjant
ši biblinį dramatizmą pastebimas, Dievo kūrybos tęstinumas net ir šabo metu – juk Dievo
kurianti galia visada yra aktyvi. „Tačiau toks pasakojimo scenarijus atveria tiesą apie Dievą,
suspenduojantį save kaip Kūrėją <...> suvaldantį savo jėgą, savo galią kurti.“135 Kam to reikia?
Erdvė paliekama žmogui. Dievas pasitraukia, kad padarytų žmogus. Jis palieka vietos kūriniui
pratęsiančiam ir dalyvausiančiam kartu su juo kūrimo procese. Šis atsitraukimas suponuoja
bendradarbiavimo galimybę. Kūrinys su Kūrėju drauge žengia į kūrimo procesą. Tad giliausia
prasme kūrybiškumas yra dalyvavimas Dievo tikrovėje, santykyje su Juo. Kūrėjas įsileidžia
kūrinį kūrybiškam kūrimo tęsimui bei palaikymui. Abraomo, Mozės ir išėjimo drama, pranašų ir
kitų įžymių biblinių figūrų situacijos byloja kūrybingą Dievo dalyvavimą istorijoje.136 Būdamas
Visagalis, į išganymo istoriją įtraukia pačius įvairiausius asmenis, kalbėdamas per juos ir jiems
asmeniškai suprantama kalba. Tuo apribodamas savo jėgą, įtraukdamas kitą į savo tikrovę, tuo
įgalindamas savo kūrinius kurti, tęsti kūrimą.
Kūrybiškumas, besiremiantis Dievo pavyzdžiu, suponuoja žmogiškų ribų peržengimą ir
atveria santykiui „kurti nėra paprasčiausiai perkeisti, lipdyti, konstruoti <...> Kurti taip pat
reiškia žvelgti – į, kur besąlygiškai viskas atsiremia į santykio kategoriją.“137 Toks žvilgsnis
galimas ir iš Dievo, ir iš žmogaus pusės ir jis angažuoja kuriančiam, autentiškam, jautriam
santykiui, reikalaujančiam asmeniško įsitraukimo, kūrybingos prieities. Giliausia prasme
kūrybingumas kyla iš kūrimo misijos, Dievo pasidalintos su žmogumi kitam ir dėl kito. Šis dėl
ypatingu būdu atsiveria Kristaus asmenyje. Asmuo, nepalikęs jokių kūrybinių veikalų, gali būti ir
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yra vadinamas vienu didžiausių Kūrėju, perkeitusiu pasaulio pamatus. Rašęs vienintelį kartą
pirštu ant smėlio (plg. Jn 8, 5), Jis yra stulbinančio palikimo autorius. Palikimo ne pergamente,
popieriuje ar drobėje, bet ant kryžiaus. Ištiesdamas rankas prikalti dėl mūsų, tapo krypties nuo
aš link kito pavyzdžiu. Kryžiaus įvykis krikščioniui yra savo uždarumo, sustingimo palikimas.
Visiškas krypties nuo aš link kito nukreipimas, įgalinantis gyventi kitiems sekant
nukryžiuotuoju.138
Taigi, aptartas kūrimas bei kūrybingumas yra giliausias Dievo planas kūriniui pagal Jo
paveikslą dalyvauti dieviškame procese. Dievas pasidalina kūrimo misija, kad mes, patirdami Jo
artumą, taptume tikrais bendrakūrėjais. Žmogus yra vienintelis kūrinys, su kuriuo Dievas
pasidalino savo kuriančiąja galia. Kūrybingumas nukreipia link kito asmens, skatina kurti santykį
su juo. Ši tikrovė atrandama žmonių bendruomenės augime, kur kiekvienas asmuo skirtas
bendrystei ir vienybei puoselėti. Socialumo dimensija kylanti iš vienybės troškimo, visiškai
išsipildysiančio eschatologinėje plotmėje,139 įpareigoja atsakingiems veiksmams už žmonių
bendruomenę ir visą sukurtąją aplinką – pasaulį. Šeimininkiškas žvilgsnis leidžia kūrybingai
įdirbti, puoselėti bei tausoti, bibliniais įvaizdžiais tariant, pasaulio sodą (plg. Pr 2, 15). Ši veikla
aplinkos atžvilgiu turi ne absoliučios valdžios, bet tarnaujantįjį pobūdį, ji turi paklūsti ne tik
gamtos, bet ir moralės dėsniams.140
2.2.4 Asmuo ir/ar individas
Žvelgiant į asmenį visuminiu žvilgsiu būtina tinkamai suprasti pačią „asmens“ sąvoką, jos
kilmę bei vartojimo kontekstą. Kalbant apie žmogų Magisteriumo dokumentuose susiduriame su
formuluote „žmogaus asmuo“. Taip pat problemiškas yra „asmens“ ir „individo“ sąvokų
vartojimas, kitaip tariant reikalingas yra šioms sąvokoms priklausančio turinio aiškumas. Taigi,
reiktų tinkamai suprasti kur, kada, kokiomis aplinkybėmis šios sąvokos yra vartotinos, nusakant
žmogaus tikrovę. Painiavos įneša dar ir „asmenybės“ sąvoka, dažnai kreipianti į žmogaus
vystimosi dinamiškumą.141 Šios sąvokos – „asmuo“, „individas“, „asmenybė“ – susiformavo
skirtingais istoriniais laikmečiais, įnešusiais vis naujus aspektus, siekiant kuo tiksliau išreikšti
žmogaus kaip tokio tikrovę.
Antikoje randame žmogų, kaip konkrečios visuomenės atstovą, savo kūno kalėjime
talpinantį sielą, galintą protauti, būti dieviškojo, universalaus proto – gr. nus – pasireiškimo
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vieta. Čia kreipiamas dėmesys į žmogaus galimybes pažinti pasaulį, užsitarnauti kuo aukštesnę
vietą visuomenėje. Protingumas, tvirtumas, susivaldymas yra dorybės, reikalingos pažinti ir
valdyti pasaulį. Visuomeniškumo svarba ir patirtis, kylanti iš polis (liet. miestas, miestas–
valstybė) traktuoja žmogų kaip savo rūšies atstovą, skirtą atlikti tam tikrą vaidmenį. Tiek
Platonas, tiek Aristotelis pripažino žmogų kaip visuomeninę būtybę. Žmogus čia yra tarsi
objektas, apie kurį galima tiesiog kažką pasakyti, o „ontologiniu supratimu – reiškia atskirą
egzistenciją, konkrečią tikrovę.“142 Individas (lot. individum; liet. atskiras; gr. atomos; liet.
nedalus) antikoje suprantamas kaip mirtinga būtybė iš sudedamų – kūno ir sielos – dalių,
išsiskirianti savo rūšyje tam tikrais požymiais. Tokia mąstysena, aptarianti individą, kreipia į du
dalykus: „viena vertus, turimas omenyje kalbantis, mąstantis ir valingas <...> individualus
žmonių giminės atstovas, su kuriuo susiduriama kiekvienoje visuomenėje, ir kita vertus,
nepriklausoma, savarankiška <...> dorovinė esybė <...>“143 Matoma ryški kūno ir sielos
perskyra, žmogaus mirtingumas, o jo reikšmingumas pasilieka tik socialumo raiškoje. Nors
Aristotelis kalbėjo apie sielos ir kūno vienybę, kaip išskirtinį žmogiškumo pažymį, tačiau esminė
„egzistencijos drama buvo laikomas individo ribotumas ir mirtingumas, išreiškiamas materijos ir
dvasios perskyra.“144 Tad antikoje kalbėti apie individą, kaip savaime vertingą bei unikalią
būtybe, nėra pakankamai pagrindo.
Asmens apibrėžtis ateina iš etruskų phersuna, randamo ant antkapių įrašų šalia vaidinusiųjų
teatre atvaizdų. Romėnų kultūros kontekste phersuna tampa persona – liet. kaukė, (lot.
personare; liet. galimybė žvelgti, kalbėti pro ją (kaukę)). Tuo tarpu graikai, teatro scenoje taip
pat vaidinantys su kaukėmis įvaldo prosopon – terminą, reiškiantį aktorių scenoje pridengtu
veidu. Ši teatrinė vaidmens apibrėžtis dera su socialiniais vaidmenimis, aptartais individo
sampratoje. Kiek vėliau persona romėnų teisėje sutinkamas kaip žmogiškojo individo,
reiškiančio ir ginančio savo nuomonę, apibūdinimas. Iš antikinės terpės šis terminas patenka į
krikščionybę. Krikščioniškuose lotyniškuose tekstuose persona sutinkamas II–III a. Švč.
Trejybės teologijoje, kur imta ieškoti vieno Dievo, skirtingai besireiškiančio per Tėvą, Sūnų ir
Šv. Dvasią, vienos prigimties įvardijimo. Tertulijonas (†220) žodį persona vartoja tam, kad
išryškintų skirtingas raiškas Švč. Trejybėje: „Tres personare – una substancija“ (liet. „Trys
būdai būti – viena esmė“). O Kristuje dvi prigimtys – dieviškoji ir žmogiškoji – yra sujungiamos
persona dėka. Persona tiek Švč. Trejybėje, tiek Kristuje paaiškina santykius tarp skirtingumų.
Šis terminas nusako buvimą vienas kito atžvilgiu. Kristaus situacijoje pabrėžia tai, kas sujungia
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dievišką ir žmogišką prigimtis ir sudaro kažką vieną ir unikalų. Graikiškojo termino prosopon
puoselėtojas Ipolitas Romietis (†235), juo remsis norėdamas išreikšti asmenų išskirtinumą Švč.
Trejybėje.145 Į pagalbą bus pasitelktas graikiškas hipostasis – pamatas, ant kurio padėta, esmė,
savitumas, išskirtinumas. Būtent 325 m. Nikėjos susirinkimas vartos šią hipostasis ir usia
sąvokas Dievo tikrovei išreikšti. Bus tvirtinama, kad yra viena usia – prigimtis, bet ji reiškiasi
trijuose – hipostasis, trijuose konkrečiuose santykiuose.146 Tai kiekvieno Dieviško asmens
savitas būdas būti, tačiau neskaldant, bet esant visiškame vienyje. „Dievas yra ne vieniša būtybė,
bet trijų Asmenų bendrystė.“147 Dieviškų asmenų „atskyrimas“ įmanomas tik įvardijant jų
santykius, arba buvimą vienas kito atžvilgiu, kitaip tariant įvardijant juos asmenimis.
Taigi krikščionybėje „asmens“ sąvoka perkeliamas iš teatro į teologiją, į Trejybinio Dievo
tikrovę, kuri pati savyje yra grynas santykis. Tokia asmens sąvoka yra išskirtinai krikščioniškos
teologijos darinys, kylantis iš bandymo įžodinti naują Dievo patirtį.148 Kristus, būdamas tikras
Dievas ir tikras žmogus, nuima kaukes ir atskleidžia tikrąjį žmogaus orumą. „Krikščionis
norėdamas rasti save patį ir siekdamas atsakingos laisvės, privalo sieti save su Dievu ir tapti
Kristaus mokiniu.“149 Teologinėse paieškose susipina individo ir asmens sąvokos. Ilgainiui
pasiekiamas romėnų individo apibrėžties bei krikščionių – asmens „susivienijimas ir pritaikymas
visiems subjektams, kurie gali būti pažymėti kaip asmenys dieviškume, angeluose ir
žmonėse.“150 Asmuo iš Trejybinės plotmės nusikelia į žmogiškąją. Individualumas, kaip rūšies
požymis, kaip atskirumas su jai būdinga racionalia prigimtimi (Aristotelio nuopelnas) gali būti
įtraukiamas į asmens sąvokos pritaikomumą žmogiškai realybei žymėti. Ši mintis prasiskverbia į
filosofiją. Metafizinę asmens sąvoką apibūdina Boecijus (†524): „persona est naturae racionalis
individua substantia“ (liet. „asmuo“ yra individuali racionalios prigimties esmė). Jis ieško
asmens tol, kol prieina prie racionalios substancijos turinčios racionalią – protaujančią –
prigimtį. Šis išsamesnio nagrinėjimo reikalaujantis suvokimas padarė ženklią įtaką visai Vakarų
minties raidai bei individualistinei žmogaus sampratai, kur santykiškumas tapo antraeile
savybe.151 Šio mąstymo pasėkoje susijungė asmens ir orumo sąvokos. Orumas suprastas, tik kaip
socialinė padėtis, pamažu tapo būdingu kiekvienam asmeniui, neatskiriamu nuo jo paties
egzistavimo. O Tomas Akvinietis (†1274), sisteminimo genijus, pasiremdamas Boecijumi ir
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Aristotelio tradicija (atskiriant kūną ir dvasią, žmogų suprantant kaip individualią, autonomišką
būtybę) asmenį suvokia ne kaip savybių subjektą, bet kaip pačią būtį, savarankiškai
egzistuojančią152 „Būti asmeniu reiškia priklausymą aukščiausiam būties lygiui, aktualiai būčiai
<...> visa metafizika sukoncentruojama asmenyje <..>.“153 Būti asmeniu – būti tobulu. Nors
perfrazuojant T. Akvinietį: būti paskiru individu užsidėjusiu protingumo karūną, reiškia būti
asmeniu, t.y. pakilti iki „protingo gyvulio“. Dievo paveikslo reikia ieškoti tik proto ir dvasios
lygmenyje. Remiantis tomistais, asmenį galima aptikti tobuliausioje būtyje –

dvasioje,

įgalinančioje paskiras materijos – kūno dalis laikytis drauge. Tiesa, dvasia yra ribota dėl
nuodėmės ir kūriniškumo, todėl reiškiasi žmoguje per dvasinę sielą pažinimu ir valia.154
Istorijos tėkmėje ne kartą buvo bandoma „apibrėžti rūšį to, kas rūšies neturi, ir buvo netgi
ieškoma konstituojančio asmens apibrėžimo pagrindo aktualioje būtyje <...>“155. Tačiau asmens
apibrėžti pačia plačiausia aprėptimi nepavyko. Kildavo vis nauji aspektai netilpdavę į esamą
apibrėžtį. Asmens apibrėžimo problematika vertė ieškoti vis naujų sprendimų. Naujas etapas
mąstyme apie žmogaus asmenį prasidėjo nuo Vatikano II Susirinkimo, kur ypatingą vaidmenį
suvaidino būsimojo popiežiaus Jono Paulius II įžvalgos. Atsiradus dokumentui Gaudium et spes,
tapo „suprantama, kad asmuo yra unikalus ne vien savo gyvenimo patirtimi (istorine, socialine)
bet pirmiausia savo asmenišku santykiu su Dievu ir kitais asmenimis“156
Katalikų Bažnyčios katekizmas – sisteminis Bažnyčios mokymo dokumentas – teigia, kad
„Žmogaus asmens kilnumo pagrindas – jo sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. <...>
Dievo paveikslas yra kiekviename žmoguje. Jį dar paryškina žmonių bendrystė, panaši į
dieviškųjų Asmenų tarpusavio vienybę.“157 Asmuo gali egzistuoti tik kaip nedaloma visuma,
pastovi ir neatšaukiama. Asmuo negali būti dalis, tik gali dalintis tuo ką turi, gali kažką patirti,
bet tai nekeičia jo esmės.158 Apie asmenį galima kalbėti, galima priartėti prie tiesos, galima
nutolti, bet prasmė nesikeičia. Asmuo yra tai, kas pastovu ir neatšaukiama.
Šiandien Bažnyčia kalbėdama apie žmogiškąjį asmenį remiasi Imago Dei ir Imago Christi
teologija, kur žmogus, būdamas Dievo paveikslu ir panašumu Kristuje, visiškai atranda save kaip
asmenį, nors ir pažeistą nuodėmės, bet atpirktą ir galintį panašėti į savo Mokytoją. Pripažįstant
savo trapumą ir mirtingumą yra pasiekiamas išvadavimas per Viešpatį Jėzų Kristų (plg. Rom
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7,22 – 25). Taip asmuo, būdamas orus ir nelygstamos vertės, atveriamas gyvam santykiui su
kitais asmenimis – tiek su dieviškais, tiek su žmogiškais.
Nežiūrint į tokią ilgą ir turtingą žmogaus asmens apibrėžties paieškų istoriją,
šiandieniniame Vakarų mąstyme ir vėl iškyla pavojus žmogų izoliuoti tik individo apibrėžtyje.
Tai reiškia riboti jo orumą bei vertingumą matuoti pasiektais ar nepasiektas nuopelnais, susaistyti
charakteristikomis, funkcijomis, teigti savivertės stoką bei paversti priemone. Visuminis
žvilgsnis į asmenį turi ir gali padėti išsiskleisti ir įsišaknyti tinkamai asmens sampratai ir patirčiai
visuomenėje.
2.2.5 Santykiškumas – asmens būdas būti.
Stengiantis suprasti žmogiškąjį asmenį, privalu suprasti jo kilmės ir egzistencijos pamatą.
Neretai galime aptikti teiginių, traktuojančių žmogų kaip autonomišką, individualią būtybę, pačią
sau suteikiančią prasmę ir tikslą. Modernizmo įtakoje žmogus, ignoruodamas svarstymus apie
būtį apskritai, tampa subjektu ir imasi savęs savikūros, pažindamas tikrovę tiek, kiek tai būtina
savęs pažinimui. Toks uždarumas ir savęs suvokimas I. Kanto įžvalgose kyla iš žmogaus
sąmonės, kaip pirmapradės perspektyvos.159 Žmogus susidurdamas su pačiu savimi nustemba, ir
ši nuostaba inspiruoja ieškoti savojo pamato. Autonomiškumas kylantis iš žmogaus, kaip
individo sampratos, pašalina bet kokią sukūrimo iš išorės galimybę. Žmogaus, sukurtojo pagal
paveikslą ir panašumą – Imago Dei – mintis tampa visiškai neįmanoma, nes save konstatuojantis
subjektas yra pats sau priežastingumas ir kūrėjas. Ši mintis L. Feuerbacho, K. Markso mąstyme
išvirsta į tai, kad ir pats Dievas yra žmogaus savybių bei siekių projekcija. Ateizmas, ypatingu
būdu iškeldamas žmogaus autonomiją, pabrėždamas savitikslį žmogaus kūrimąsi, technologijų
amžiuje dar stipriau dėmesį nukreipia nuo tarpasmeninių santykių tikrovės. Pramoniniai miestai,
konglomeratai leido ir tebeleidžia gyventi nuasmenintoje erdvėje, kur kiekvienas savo
pastangomis, sudievintos laisvės pagalba kuria išskirtinį save. Tik artimųjų netektys, ligos,
mirtys, šiuolaikinio pasaulio akivaizdoje kelia pamatinius klausimus. „Kas yra žmogus? Kokią
prasmę turi skausmas, blogis, mirtis, kurie tebėra ir toliau, nors padaryta tokia pažanga? Kokiam
tikslui tarnauja tokia brangia kaina pasiekti laimėjimai? Ką žmogus gali duoti visuomenei?“160
Atmetus priklausomybę nuo Dievo, paneigus Jo kuriamąją galią, žmogus tapo pats sau
matas ir atskaitos taškas. Tai leido stipriesiems imtis dominavimo, paverčiant kitus asmenis tik
priemonėmis tikslui pasiekti. Netgi kantiškasis moralės dėsnis neįpareigojo gerbti vieni kitus, nes
pasiliko tik kiekvieno subjektyvios nuomonės lygyje. Kitas, supratęs kitaip, gali elgtis pagal savo
supratimą. Bet koks universalumas tampa neįmanomas. Taigi, žmogiškieji santykiai tampa
chaotiški, grįsti naudos principu. O šiandieninė politinė bei ekonominė situacija užduoda visai
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visuomenei toną, kuris, deja, ne visada esti tinkamas asmenims deramai bendrauti, kurti tvirtus
tarpasmeninius santykius.161
Iškylančių iššūkių akivaizdoje Vatikano II Susirinkimo tėvai ieško būdo, tinkamo būti
kartu visai žmogiškąjai šeimai, kad kiltų mažiau prieštarų ir įtampų, būtų įveiktas tarpusavio
nepasitikėjimas, susikalbėjimo stoka ir atsigręžta į pamatines vertybes, padėsiančias kurti bendrą
gerbuvį. Pabrėžiamas pusiausvyros tarp žmogiškosios veiklos ir sąžinės reikalavimų išlaikymas,
kad tikrovė būtų priimama kaip visuma, neskaldant jos į „naudingas“ ar „nenaudingas“ daleles.
Reikia sutikti su Susirinkimo tėvais, kad pats žmogus tampa šios suirutės priežastimi ir auka.
Todėl dokumente Gaudium et spes pirmiausiai įvardinama šiuolaikinio pasaulio problematika,
tada imamasi pačio žmogaus kilmės ir pašaukimo, ir jau antrajame skyriuje vedama į santykį su
bendruomene, kurioje asmuo turėtų išskleisti savo pašaukimą, sustiprinti orumo patirtį.162
Sugrįžimą prie tokių svarstymų padiktavo visuomeninai pokyčiai. Technologinis
mąstymas, gerbūvio siekimas bet kokia kaina, plati mokslo sklaida kėlė naujus klausimus. Tuo
pat metu sparčiai vystėsi bibliniai tyrinėjimai, protestantiškoji mastymo kryptis163 aptarianti
asmens laikyseną sekuliarėjimo akivaizdoje, kilo naujos teologinės įžvalgos. Pati situacija vertė
grįžti prie teologinės antropologijos svarstymų, sugražinant žmogaus, kaip Dievo atvaizdo
aptartį, kuris savo prigimtyje negali ir neturi „paklusti jokiai šio pasaulio sistemai ar
tikslingumui. Žmogaus viešpatavimas kosmose, jo gebėjimas socialiai egzistuoti <...> kyla iš to,
kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą.“164
Žmoguje, sukurtajame pagal Dievo paveikslą ir panašumą, aptinkama kertinė jo
egzistencijos sąlyga – santykiškumas. „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo
paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos“ (Pr 1, 27; plg. Pr 5, 1–2). Šis tekstas giliausia
prasme kalba apie žmogaus asmenį nuolatos esantį santykyje. Žmogus kaip toks gali būti tik kaip
vyras arba moteris. Lytiškumas, pranokdamas tik fizinę tikrovę, kreipia į pačią asmens gelmę.
Savitumas tarp vyro ir motes reiškiasi papildomumu ir „gebėjimu užmegzti bendrystės ryšį su
kitais.“165 Lytiškumas leidžia išgyventi žmogišką santykį, tikrą bendravimą: priėmimą ir
atidavimą, dovanojimą, dalinimąsi, rūpestį kitu, dėl jo paties. „Vyriškumas ir moteriškumas yra
du būdai būti kūnu, kas reiškia būti asmeniu.“166 Santykio tikrovė dar labiau pabrėžiama
antrajame, bet senesniame Pradžios knygos skyriuje, kur žmogus davęs vardus kūriniams,
neranda sau tinkamo bendrininko ir tik žmonos akivaizdoje prabyla: „Štai pagaliau kaulas mano
161
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kaulų ir kūnas mano kūno <...> “ (Pr 2, 23). Daugelio biblistų nuomone nereiktų sureikšminti ar
idealizuoti pirmojo žmonijos dialogo, tačiau jis iškalbingas santykių prasme. Adomas tik kito ir
kitokio akivaizdoje atpažįsta save. Tinkamo bendrininko stygiaus akivaizdoje Dievas užbaigia
žmogaus kūrimą: „Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką“ (Pr 2, 18).
Vyras moters akivaizdoje atpažįsta save ir užpildo bendrystės stoką. Šią Adomo nuostabą galima
interpretuoti, kaip žmogaus kūrimo pabaigą. Pirminė vyro ir motes sąjunga yra bendravimo
pagrindas, be šių santykių asmuo negali nei gyventi, nei išgyventi ar plėtoti gebėjimų, atpažinti
savo vertingumą. Asmens pagrindas yra būti su kitu. Teologo M. I. Rupnik įžvalgose žmogus
esti dialogo tikrovė, kur tik kito kaip kitokio akistatoje galima patirti savo paties didį
savitumą.167 Taigi, kito ir kitokio akivaizdoje atpažįstame save kaip duotuosius, dovanotuosius,
nes „žmogus atpažįsta savo pilnatvę tik santykyje su kitu, kurį jam duoda Kitas.“168 Šis
santykiškumas atpažįstamas bendrystėje, pranoksta žmogiškojo asmens ribas, nukreipdamas į
Triasmenio Dievo tikrovę, kurioje Dieviškieji asmenys yra dinamiškame, bet nesusipriešintame
meilės santykyje. „Santykius reiškiančiuose asmenų varduose Tėvas siejamas su Sūnumi, Sūnus
su Tėvu, Šventoji Dvasia su vienu ir kitu; dėl tarpusavio santykių jie vadinami asmenimis <...>
juose viskas yra viena, jeigu santykiai nepriešpastatomi vieni prieš kitus.“169 Niekada
neegzistavo vienas, ne Triasmenis Dievas, po kurio iniciatyvos gimė kiti dieviškieji asmenys. Šis
santykiškumas yra nedaloma dieviškųjų asmenų prigimtis.
Žvelgiant į žmogų kaip į Dievo atvaizdą, nors ir pažeistą nuodėmės, atpažįstame šią
santykių tikrovę, kuri yra dieviškųjų ir žmogiškųjų asmenų giliausias egzistencijos pamatas,
išsiskleidimas, būdas būti. M. I. Rupnik, remdamasis Grigaliumi Naziansiečiu, pastebi, kad
„kūrinys „tampa“ žmogumi tada, kai į gyvenimą jį pašaukia Žodis, tariamas paties Dievo <...>
Dievas nuo pat pradžios buvo Logos, Žodis, – taigi pokalbis. Žmogus yra pašauktas būti Dievo
pašnekovu. Pasak Grigaliaus, dialogo, pokalbio, komunikacijos matmuo yra esminė žmogaus
tiesa.“170 Žmogus pačioje savo prigimtyje171 nėra nei vienas, nei vienišas, kaip ir nėra skirtas tik
sau pačiam. Susitikimo ir bendrystės poreikis yra įrašytas pačioje prigimtyje. Todėl santykiai
įmanomi tik tarp asmenų. Į daiktus galima žvelgti, juos turėti, duoti, naudoti, grąžinti, bet
asmeniško santykio jais užmegzti negalima. Daiktai nepajėgūs komunikuoti. Tuo tarpu asmuo
esminiai gali įžengti į santykių tikrovę, todėl jis niekada negali ir neturi tapti priemone. Jis visada
yra tikslas savaime. Tad, bet koks asmens sudaiktinimas, savinimasis pažeidžia asmens orumą.
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Personalizme taip pat aktualizuojama asmens problematika, apimanti šventumo,
išskirtinumo, neišnaudojimo kategorijas. Čia pagrindinė jungianti mintis išlieka santykiai su
pasauliu, Dievu, kitu ir pačiu savimi. Personalistų dėka asmuo, saistomas tarpasmeninių
santykių, atsiduria filosofinių apmąstymų centre.172 Metafizikos, būties užmaršties epochoje
nepamirštama, kad santykių nėra be subjektų. Asmens santykių aktualizavimas M. Buberio
filosofijoje reiškiasi, kaip „aš“ buvimo pamatas, mat asmuo gali būti vienas, bet negali gyventi
vienas. Gyvenimas įmanomas tik su kitu.173 Santykyje „aš–tu“ niekas nevaržomas, bet kaip tik
atrandama prasmė, atsiveria žodžiais nenusakoma patirtis. Kiekviename „aš“ jau esti „tu“. Tai
tarsi buvimas kitame, išliekant pačiu savimi ir šis buvimas yra begaliniai praturtinantis. Kitas,
kaip kitoks reikalingas tam, kad atpažinčiau savo „aš“, kad asmuo „taptų“. Tai pranoksta asmens
ribas ir nukreipia į santykį su kitu, be „tu“– tapimas neturėtų prasmės. „Kiekvienas autentiškas
Aš – Tu dialogas veda į betarpišką santykį su amžintuoju Tu.“174 J.Mounier ir M. Buber tokį
išėjimą orientavo į susitikimą su Dievu. Taigi, personalistų asmuo esti santykyje ir dėl santykio,
ir tai yra pamatinis būdas būti.
Dievo ir žmogaus santykio drama parsideda piktnaudžiavimo laisve situacijoje. Nuopuolio
bei nuodėmės patirtis esti nuolatinė santykių palydovė. Žmogus nuolatos patiria skilimą,
prieštarą, kito kaltinimą: „Moteris, kurią tu man davei būti su manimi, man davė vaisių nuo to
medžio, aš ir valgiau“ (Pr 3, 12). Nuodėmė apiplėšia žmogų ir palieka nuolatinėje kovoje,
naudojant visas pastangas pasirinkti gėrį, nugalėti blogį. Ši įtampa taikliausiai nusakoma apaštalo
Pauliaus įžvalgose, kad gėrio trokštame, bet jo nepasirenkame, o nepageidaujamas blogis
mumyse vis vien aplenkia gėrį (plg. Rom 7, 19).
Krikščioniškos antropologijos žvilgsnis į tarpasmeninių santykių tikrovę atveria galimybę
matyti visą žmonių bendruomenę kaip besivystantį santykių tinklą, apimantį tiek politinius, tiek
ekonominius, tiek kultūrinius santykius. Tačiau šis visuomeniškumo aspektas savo šaknis turi
bendruomeniškumo patirtyje. Čia tikslinga atskirti šias dvi sąvokas: „visuomeniškumas“ ir
„bendruomeniškumas“. Pirmoji Vatikano II Susirinkimo dokumentų kontekste yra apimta
daugybės problemų, susijusių su asmens orumo pažeidimu. Tai liečia ne tik neteisėtus politinius
bei ekonimonius sprendimus, karo, nusikalstamumo tikrovę, bet ir sąmoningą šeimos institucijos
griovimą.175 Be abejonės, kiekvienas krikščionis yra kviečiamas stropiai nešti permainas į
visuomeninį gyvenimą, bendrauti su pasauliu tam, kad būtų išlaikyta galimybė tarnauti visos
žmonijos gerovei, nepasiliekant subjektyviuose pasirinkimuose. Šis dalyvavimas visuomeninėje
pažangoje kyla iš pavestos misijos valdyti pasaulį (plg. Pr 1, 28) ir tęsti kūrimo bei atnaujinimo
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misiją.176 Tačiau pats visuomeniškumas M. Buberio vadinamas kolektyvizmu nėra tikrasis ryšys
tarp asmenų. Autentiško santykiškumo apraiškų reikia ieškoti ne kolektyve, bet bendruomenėje.
„Bendruomeniškumo nuostata viešpatauja ne ten, kur drauge, tačiau be jokio bendrumo iš
besipriešinančio pasaulio išplėšiama trokštama institucijų permaina, o ten, kur kovojamąją kovą
kovoja dėl savosios bendruomenės tikrovės besigrumianti bendruomenė.“177 Bendruomenė
gimsta ne iš bendrų tikslų siekio. Ji negali būti sukurta, suorganizuota autoritetų iš pašalies. Ji
vyksta ten, kur vyksta. „Besimezganti bendruomenė <...> yra daugelio asmenų nebe–buvimas–
vienas–šalia–kito <...>, o vieno–buvimas–pas–kitą <...>, ir net kai tie asmenys kartu juda į tam
tikrą tikslą, jie patiria tam tikrą vienas–kitam atsikreipimą <...>.“178 Taigi, bendruomenės
gimimo sąlyga yra aktyvus Aš ir Tu ryšys. Tad kolektyvizmas ir iš jo gimstantis
visuomeniškumas apima tik paskiras tikslines grupes ir nėra pajėgus tinkamai atliepti į asmenų
bendrystės poreikį. Visuomeniškumas turi ir gali kilti iš bendruomeniškumo, kurio objektas ir
tikslas privalo būti žmogaus asmuo. Tokiu atveju visuomeninis gyvenimas nėra priverstinis
bendravimas su kitais, bet remiasi laisva ir atsakinga tarpusavio pagalba, vysto dialogo kultūrą,
leidžia atsiskleisti žmogaus pašaukimui.179 Karolis Wojtyla taikliai įžvelgia, kad dalyvaujant
bendruomenėje atsiskleidžia asmens savybės, kurios jam leidžia veikti „kartu su kitais“. Dėl šio
dalyvavimo „asmuo ir bendruomenė tartum suauga, o ne yra vienas kitam svetimi ir priešiški,
kaip individualistinėje ir antiindividualistinėje mąstysenoje apie žmogų.“180
Ieškant santykiškumo pamatų, natūraliai kyla klausimas, koks yra tinkamiausias ryšys tarp
asmenų? Popiežius Benediktas XVI pirmoje savo enciklikoje Deus Caritas est nedviprasmiškai
teigia, kad, tik tinkamai suprasta meilė yra pajėgi kitame žmoguje atpažinti dieviškąjį
paveikslą.181 Asmuo, nors būdamas tik kūrinys, per Kristų betarpiškai dalyvaudamas dieviškos
meilės tikrovėje, yra pajėgus atrasti šį santykį. Meilė kylanti iš dieviškųjų asmenų ir būdama šių
asmenų raiška yra dinamiškai nukreipiama į žmogaus asmenį ir apima visą jo egzistenciją, visus
jo matmenis. Per meilę asmuo yra pajėgus kontempliuoti žmogaus asmens, „kaip vienintelės ir
nepakartojamos duotybės, tikrovę ir žmogiškosios prigimties, kaip visus žmones jungiančios
tikrovės duotybę.“182 Būtent meilės santykis yra tinkamiausiams būdas atspindėti asmenų
vieningumą. Šis būdas apima ir santykį su pačiu savimi ir su visa žmonių bendruomene. Meilė
niekada nėra užbaigta ir iki galo išpildyta. Nuolatinė jos atsinaujinimo sąlyga yra „Dievo
pažinimas, ir mūsų valios pritarimas Jo valiai į visą apimantį meilės aktą, <...> tad artimo meilė,
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kurią skelbia Šventasis Raštas, Jėzus, yra galima. Ją sudaro tai, kad aš Dieve ir su Dievu taip pat
myliu asmenį, kuris man nepatinka arba kurio nepažįstu.“183
Šis krikščioniškos antropologijos žvilgsnis dėmesį nukreipia į pamatinį asmens
santykiškumą, įsišaknijusį meilėje. Santykiškumas yra tai, kas pažymi, išreiškia, atskleidžia
asmenį. Nes ir Meilė, apimanti žmogiškąją prigimtį Kristuje, atsiskleidė kaip kasdienio
gyvenimo praktika, kaip būdas elgtis vieniems su kitais. Kristus kiekvieną žmogų vadindamas
broliu (plg. Mt 23, 8) ir draugu (plg. Jn 15, 15) kviečia gyventi absoliučioje santykių dermėje t.y.
meilėje ir vienybėje per Jį ir Jame (plg. Jn 4, 9).
2.2.6 Kristocentriškumas
Visi aptartieji krikščioniškos antropologijos principai turi pradžią ir atbaigimą Kristuje.
Žmogaus kaip Imago Dei prasmė, asmens kilnumas, dalyvavimas kūryboje bei santykiškumas
gali pilnai atsiskleisti tik per Imago Christi.184 Garsusis dokumento Gaudium et spes 22 skyrius
tapo kertiniu atskaitos tašku, bandant išryškinti žmogaus slėpinį. Ši gelmė gali ir turi būti atrasta
Kristuje, neregimojo Dievo atvaizde (plg. Kol 1, 15). „Apreikšdamas Tėvo ir jo meilės slėpinį
Kristus, naujasis Adomas, pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus, ir atskleidžia jo
pašaukimo kilnumą.“185
Kalbant apie Kristaus Asmenį, neabejotinai galima atrasti aibę svarbių įžvalgų, esmiškai
atskleidžiančių Kristaus paveikslą bei Jo įsikūnijimo, atpirkimo ir išganymo dramą. Tačiau
krikščioniškos antropologijos bei šio darbo kontekste aktualu prisiliesti tik prie aspektų,
kreipiančių į Kristaus ir žmogaus santykį, nepretenduojant į platesnį žvilgsnį.
Būtent Kristus savo įsikūnijimu, mirtimi ir prisikėlimu atkuria nuodėmės pažeistą
dieviškąjį žmogaus atvaizdą. Žmogaus asmuo būdamas sukurtas Kristuje pagal dieviškojo
asmens paveikslą atranda savo prigimtyje Dievo įsūnystę. Iki Kristaus ši mintis žmonijai nebuvo
pažįstama. Žmogus yra esmiškai įtraukiamas ir tampa pajėgus save suprasti, kaip asmenį,
dalyvaujantį dieviškoje tikrovėje. Kristaus akivaizdoje atpažįstama žmogaus didybė ir
paslaptingumas. Ir tik to paties Kristaus dėka galima šios didybės analizė bei žmogaus
branduolio paieška. Įsūnystės žinia atveria įstabų Dievo sumanymą žmogui – tapti dieviškos
prigimties dalininkais (plg. 2 Pt 1, 4)! Per Kristų atnaujinamas dieviškumo ir žmogiškumo ryšys.
Žmogus netampa Dievu, tačiau jo žmogiškasis asmuo įasmeninamas Kristaus asmenyje ir taip
„žmonėms, kurie dalyvauja jo atpirkime, atveriama realaus sudievinimo galimybė.“186 Šią mintį
taikliai nusakė apaštalas Paulius kalbėdamas apie save ir Kristų: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o
gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo
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mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20). Šis sudievinimas yra ne kas kita, kaip siekimas būti
panašiu į Kristų, siekiant Jo brandos, norint pasilikti Jo meilėje brandinat savąją.
Teologas M. I. Rupnik, kalbėdamas apie žmogaus sukūrimą Dievo meilės struktūros
pagrindu, pabrėžia šį įasmeninantį meilės aspektą: „Asmuo per įasmeninančią meilę įasmenina
žmogiškąją prigimtį, kuri yra visuotinė žmonių giminės prigimtis <...> ją prisiima į savo
įasmeninantį pradą. Objektyvizuojantis meilės matmuo objektyvizuoja asmenį jo prigimtyje.“187
Taigi, šis asmens paslaptingumas ir tuo pačiu objektyvizavimas, teologo įžvalgose, prašosi kito
Asmens meilės, kuri yra pajėgi išskleisti meilės pradą žmoguje. Žmogaus asmuo egzistuoja tik
todėl, kad kyla iš Dievo ir yra pilnai per Kristų įtrauktas į dievišką meilę. Tuo pačiu pasiliekant
kūrinio apibrėžtyje betarpiškai reikalingu nuolatinio atsinaujinimo Kristuje.
Bažnyčios tėvai į žmogų žvelgė pabrėžtinai teologiniu ir kristologiniu žvilgsniu. Žmogaus
sampratą aiškino per Švč. Trejybę, kurioje per Sūnų atsiskleidžia ir žmoguje pasirodo visas
Triasmenio Dievo paveikslas, kaip žmogaus asmens pamatas. Tik per Kristų žmogus gali kreiptis
į Tėvą. „Šį realų buvimą per Sūnų trejybinėje meilėje įmanomą daro Šv. Dvasia, kuri mumyse
išliedama Tėvo meilę be perstojo ją kuria, nuolat mumyse šaukdama „Abba, Tėve!““188 Šv.
Dvasios veikimas yra svarbus kasdienybėje nepertraukiamai panašėjant į Kristų. Šv. Dvasios
meilė įgalina žmogų mylinčiam tarpasmeniniam santykiui tiek su Kristumi, tiek su
žmogiškaisiais asmenimis. Žmogus, būdamas trapus ir nuodėmingas, apibrėžtas laiko ir erdvės,
Šventosios Dvasios dėka Kristuje yra traukiamas į giliausią Tėvo meilės gelmę. O meilė yra „tas
tikrasis perėjimas iš kūrinio pasaulio į dieviškąjį <... > per šią meilę, kuri be perstojo vienijasi su
Dievu, žmogaus gyvenimas atsispindi Trejybės meilėje“189 Meilės reikšmingumas išryškėjęs
santykiškumo kontekste, Kristuje dar labiau sustiprina bei atveria žmogui jo buvimo ir veikimo
galimybes. Tamprus ryšys tarp Kristaus ir žmogaus leidžia atpažinti meilės kelią, kuris
neabejotinai vesdamas į Dievą atveda ir į žmogiškų santykių pilnatvę. Popiežius Benediktas XVI
nagrinėdamas žmogiškuosius ryšius teigia, kad „kas nori atsisakyti meilės, tas
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nusigręžti nuo žmogaus, kaip žmogaus <...> Bažnyčia yra viena iš tų gyvųjų jėgų: joje tvinksi
Kristaus Dvasios sužadinta meilė“190
Nuodėmės sužeistumas leidžia tik miglotai suvokti meilės gelmę, tačiau Kristus šiuos
„likučius“ atgaivina ir perkeičia. Kryžius yra to įrodymas. Net ir ant kryžiaus Jėzus, būdamas
pilname santykyje su Tėvu, kreipia į meilės gelmę: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi
rojuje“ (Lk 23, 43). Per Jo auką visa laikosi, ir viskas yra suvienijama. Kristus esti nuolatiniu
mūsų prigimties atnaujintoju ir tobulintoju. Jo kryžiuje slypi šio ryšio kulminacija: „Ir
187
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svarbiausia – mūsų praturtinimas ir panašumas į Kristų – tai jo kryžiaus rezultatas: „Argi
nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje?“ (Rom 6,
3).191 Jėzus aukodamas save tampa dovana, kurios priėmimas suformuoja Jo paties – Kristaus –
bruožus žmoguje. Panašėjimas vyksta kryžiaus akivaizdoje. Prie šio medžio tampama Dievo
vaikais. Perfrazuojant kunigo Č. Kavaliausko žodžius, Jėzus aukos prasmė slypi ne tik „už mus“
būtinybėje, bet ir „mums“ aktualume, kad mūsų menkumas Dievo akyse įgytų Jėzaus bruožus,
kad taptume Tikrais Dievo vaikas.192 Taigi, kryžiaus akivaizdoje įvyksta mūsų žmogiškumo
atnaujinimas, kaip dovana mums patiems, bei žmogiško veido sugrąžinimas. „Žmogui atleista
pačioje jo nuodėmingos egzistencijos šerdyje, ir jis per Šv. Dvasios malonę žino, kad yra
išgelbėtas ir nuteisintas per Kristų.“193
Gilinantis į Kristų, kaip žmogiškumo Atskleidėją yra svarbi kiekvieno asmeninio ryšio su
Juo galimybė, kiekvieno žmogaus asmeniškas susitikimas. Į tokį santykį ir kreipia Kristus. Jono
Evangelijoje pagal Joną skaitomas tekstas apie Marijos Magdalietės susitikimą su Kristumi jau
po prisikėlimo, iš pirmo žvilgsnio nustebina Marijos neįžvalgumu. Ji neatpažįsta Jėzaus
manydama, kad tai sodininkas ir prašo atiduoti, nežinia kur padėtą Mokytojo kūną. (plg. Jn 20,
11 –15). Neatpažįsta net paklausta Jėzaus: „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“ (Jn 20, 15a).
Klausimas balsu dar nėra pakankamas susitikimui. Kada įvyksta tikrasis susitikimas? Kai Kristus
kreipiasi pirmas vardu „Marija!“ o šioji, atpažinusi atsiliepia – „Rabuni! (Mokytojau!) (plg. Jn
20, 16). Ištartas vardas atveria erdvę dviejų asmenų susitikimui. Kunigo Č. Kavaliausko žodžiais
tariant šiame susitikime Marijai atsiveria visas jos ir Jėzaus asmuo. „Dabar ji iki gyvenimo
pabaigos gyvens Jėzumi. <...> Jėzus jai visiškai atsiveria ištaręs vienintelį žodį. Vienas
vienintelis kreipinys Tu, ir atsiveria asmens slėpinys.“194 Šis artimas, asmeniškas susitikimas,
atvėrimas, pranoksta tik istorinę tikrovę, bet tęsiasi ir po Kristaus prisikėlimo. Šiandien
susitinkama ir atpažįstama lygiai taip gyvai ir asmeniškai, kaip prie kapo susitiko Jėzų jo
ieškojusi Marija Magdalietė. Nes žmogus visoje savo egzistencijoje negali būti atsietas nuo
asmeniškumo, kaip savo kilmės slėpinio ir raiškos, kuris kyla iš Kritaus – Dievo sūnaus, kuriame
žmogus yra sutvertas.
Buvimas atnaujinančiame Kristaus artume, dinamiškai esančiame dabartyje, per
prisikėlimą nukreipia į egzistencinį atbaigimą. Eschatologinis matmuo veda prie Kristaus
pilnatvės patirties visiškoje laikų pabaigoje. Kai žmogus taps panašiu į Kristų po mirusiųjų
prisikėlimo, nes „žmogų daro nemirtingą ne beryšė egzistencija vien sau, o jo susietumas, jo
gebėjimas sueiti į santykį su Dievu <...> atvirumas yra ne priedas, <...> o giliausia žmogiškosios
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esmės gelmė.“195 Ši eschatologinė viltis, stiprinama Šventosios Dvasios, skirta visiems geros
valios žmonėms, kad laikų pabaigoje taptų galutinai panašiais į Kristų.196 Amžinasis gyvenimas
nėra suprantamas, kaip mažiau realus gyvenimas už žemiškąjį. Priešingai, tai lieka „žmogiška
patirtimi, prasidėjusia prieš Adomo ir Ievos nuopuolį ir tebesitęsiančia iki dabar. <...> Kristus
per savo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą pateikė kokybiškai naują kūrybą <...> kad atkurtų, o ne
atmestų tai, kas buvo iš pat pradžių.“197 Kristaus – Naujojo Adomo – atpirkimo prasmė atveria
žmogaus išlikimo žmogumi, bet jau be nuodėmės, per visą amžinybę, realybę. Tik santykyje su
Kristumi įmanoma apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume
(plg. Ef 4,24), kolei tikėdami ir pažindami tapsime tikrais vyrais ir moterimis – žmonėmis, pagal
Kristaus pilnatvės amžiaus saiką (plg. Ef 4, 13).
Taigi, Kristuje esmiškai atrandamas kiekvienas žmogus ir visa žmonija. Šis ryšys tarp
dieviškų ir žmogiškų asmenų yra pamatinis ir neatšaukiamas. „Kalbėti apie žmogų – tai kalbėti
apie Kristų, nes jis yra Asmuo, kuriame visiškai įgyvendinamas agapės pradas ir meilės
laisvė.“198
Šiame skyriuje išryškinti krikščioniškosios antropologijos principai nėra jokia sistema;
remtasi esmingiausiais, išryškinančiais santykio kategoriją bei visuminio požiūrio į žmogų
sąvoką. Šie principai reikalauja teorinės aptarties, nes pagrindžia visuminio ugdymo svarbą ir
būtinumą katalikiškos mokyklos kontekste.
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3.

TEORINĖS PRIELAIDOS IR REKOMENDACIJOS ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS
KONCEPCIJOS KŪRIMUI

3.1

Lietuvos švietimo bendrųjų principų aptartis
Tikriausiai nenustebins tai, kad kardinalūs pasikeitimai visuomenėje išprovokuoja ir

pokyčius švietimo srityje, daro įtaką ugdymo paradigmos kaitai. Lietuvai besivaduojant iš
sovietinės okupacijos teko iš naujo ieškoti švietimo pertvarkai reikalingų idėjų. Komunistinės
santvarkos pažeistam žmogui reikėjo atrasti jį patį ugdančius veiksnius. Esminis švietimo
sistemos pagrindas yra pats žmogus, tačiau tuo metu tai dar reikėjo įvardinti. 1990 metais einat
link nepriklausomybės Meilė Lukšienė, būdama iniciatyvinės grupės „Sąjūdis“ nare, tapo
švietimo pertvarkos idėjiniu lyderiu. Tuo metu atsinaujinimo siekiančiųjų gretose buvo iškeltas
skandinaviško tipo visuotinės gerovės demokratinės valstybės modelis. Taigi, ugdymas
demokratijai tapo vienu iš pamatinių švietimo modelių. Šios ugdymo srities svarbą ir
problemiškumą akcentavo ne tik pedagogikos mokslininkai, pertvarkantys švietimą, bet ir kiti
kultūros žmonės.199 Laisvės kelyje reikėjo atrasti būdus žmogaus laisvės raiškai demokratijos
sąlygomis. Demokratija suprasta kaip esminis santykis su pasauliu ir šio santykio nuolatinis
puoselėjimas. Išsivadavus iš autoritariško režimo, demokratija turėjo tapti gyvenimo būdu, o
švietime – naujos ugdymo paradigmos modeliu. Demokratiniai principai formavę visuomenės
kelią, tapo ir švietimo kaitos kelrodžiais. Todėl buvo teigiama, kad „ugdyti žmogų laisvei,
savarankiškumui ir demokratijai – esminis švietimo tikslas <...> Pabrėžtini kai kurie aspektai:
žmogus absoliuti vertybė; puoselėjama jo prigimtis; klojami tvirti dorovės pamatai, ugdoma
nuostata imtis atsakomybės gimtosios kultūros raidoje, ugdomas pilietiškumas – teisių ir pareigų
suvokimas, nuostata konstruktyviai veikti krašto kultūroje, politikoje; nuostata vadovautis
humanizmo principais.“200 Taigi, žmogaus ugdymas demokratijai, suprantamai ne deklaratyviai,
bet apimančiai visą žmogų, tapo esminiu ugdymo pagrindu.201 Dorovinis aspektas buvo
traktuojamas, kaip demokratijos pagrindo pripažinimas. Antrasis atsinaujinančio švietimo
principas – humaniškumas – „kaip nelygstamo asmens vertingumo, jo pasirinkimo laisvės ir
atsakomybės teigimas.“202 Šis principas betarpiškai sietinas su demokratiškumu ir yra nukreiptas
į žmogų kaip nelygstamą bei aukščiausią vertybę. Visas žmogus buvo ir esti švietimo reformos
rūpestis. Taigi, pirmoji nepriklausomos Lietuvos švietimo koncepcija 1992 m. viešai deklaravo
šiuos principus, kaip esmiškai būtinus mūsų šalies švietimui.
Atsikuriančios Lietuvos švietimo strategijoje buvo aiškiai matomi asmens ugdymo tikslai,
su žmogaus išsiskleidimu bei jo prasmingu buvimu pasaulyje susijusios formuluotės, kur dorovė,
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tautinis paveldas bei jų sąveika yra išlikimui ir išsiskleidimui būtinas pagrindas. Be dorovės
neįvyks asmenybės tapsmas, nes „dorovinio auklėjimo procese plėtojama žmogaus esmė;
žadinamos dvasios galios, atsakoma į esminius būties klausimus, ugdomas visuomeniškumas.“203
Dorovės klausimas apima ne tik asmens orumą bei tarpusavio santykius, bet ir jautrumą kitam
asmeniui, jo orumo pripažinimą.204 Buvo surastas pamatinis išeities taškas. Kokia dorovės
samprata remiantis buvo plėtojamas šis pagrindimas? Nagrinėjant M. Lukšienės pasisakymus
galima teigti, kad tam pagrindo turėjo tautinis paveldas, kuriam didelę įtaką turėjo krikščioniškos
vertybės. Pirmame šio darbo skyriuje buvo žvelgta į XX a. katalikiškos mokyklos situaciją
Lietuvoje, kur aiškiai matyti prieškario situacijoje buvusi stipri katalikiškumo įtaka. Vaduojantis
iš tarybinės okupacijos, varžiusios ir religijos laisvę, giliai neieškant buvo pasirinktos grynai
krikščioniškos žmogaus aptarties formuluotės, kurios pačios savaime tapo svarbiomis. Atkurtoje
Lietuvoje žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, pasigirsta nuomonių, kad švietimas
orientuodamasis iš esmės į doro žmogaus ugdymą, pasilieka per daug siaurame lygmenyje, tuo
tarpu keičiasi „ne tik asmens, bet ir visuomenės, valstybės lūkesčiai švietimo sistemai.“205 Koks
tas lūkestis? Liberalėjimas, kuris nesutaria dėl „bendrųjų gėrio idėjų“, bet teigia nuomonių
įvairovę. Liberalizmo įtakoje švietimas susilaiko nuo konkrečių dorovės šaltinių įvardijimo bei
jų įtakos, arba nutyli tam tikrą požiūrį, palikdamas pačiam moksleiviui rasti atsakymus.206 Todėl
galima daryti prielaidą, kad iškeltieji doroviniai ugdymo tikslai neišlaikė kritinio aktualumo, nes
trūko esminio teorinio pagrįstumo. Šie dorovės teiginiai nebuvo sustiprinti krikščioniškomis
vertybėmis, tad užliejusi liberalizmo banga šias nuostatas interpretavo pliuralizmo rėmuose.
Neretai dorinis ugdymas buvo kritikuojamas dėl pernelyg didelio sureikšminimo. Teigiama, kad
pliuralistinėje demokratijoje vertybėmis tampa tai, dėl ko visuomenė bendrai susitaria, jos ir
laikomos fundamentaliomis visuomenės vertybėmis.207 „Švietimo sistema, grindžiama Europos
kultūros vertybėmis: asmens nelygstamos vertės, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės,
sąžinės laisvės, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu.“208 O šiomis vertybės
pagrindžiami švietimo principai tokie kaip humaniškumas, demokratiškumas, nacionalumas,
atsinaujinimas, o tai dar labiau pabrėžia ir aptartąsias vertybes.
Matant šiuos vertybinius pokyčius Lietuvos švietime, formuojant naujas švietimo gaires,
buvo stengtasi pagrįsti aptariamos dorovės kilmę ir sampratą. Dokumente „2003–2012 m.
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Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos. Švietimo gairės“209 randamos pamatinės 1992
metų Lietuvos švietimo koncepcijos nuostatos, tik pastarųjų metų permainos, tokios kaip
integracija į Europos sąjungą, taip pat ūkiniai, kultūriniai pasikeitimai, skatina peržiūrėti ir
atnaujinti švietimo tikslus.210 Pasiliekama prie minties, kad švietimas yra pamatinis veiksnys,
modernizuojantis visuomenę, ir jis esti neatskiriamas nuo tautos kultūros, atlieka tapatybės
saugotojo vaidmenį, yra vertybių perdavėjas, kurio esminė paskirtis – „suteikti asmeniui
brandaus savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam tobulinti savo gebėjimus visą
gyvenimą“211 Šio dokumento vienas iš išskirtinumų – Lietuvos švietimo integralumas Europos
švietimo kontekste. Lietuva, įsiliedama į Europos sąjungą turi remtis ir europinėmis
dimensijomis, kuriose nemažai dėmesio skiriama konkurencingumui, novatoriškumui, žinių
pritaikomumui ekonomikoje, nedarbingumo problemų sprendimui.212 Taip pat praplečiami ir
bendrieji švietimo principai. Demokratiškumas kreipia į gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti
pilietinėje visuomenėje. Nacionalumas – įpareigoja rūpintis kultūrinės tapatybės išsaugojimu, o
atsinaujinimas kreipia į gebėjimą prisitaikyti kintančioje tikrovėje, bei mokytis visą gyvenimą.
Labiausiai aktualus yra humaniškumo vertybės praplėtimas. 1992 metų koncepcijoje skaitome,
kad „humaniškumas: nelygstamo asmens vertingumo, jo pasirinkimo laisvės ir atsakomybės
teigimas.“213 O 2003–2012 metų gairėse randamas humaniškumas ne tik pabrėžia nelygstamą
asmens vertę, bet ir teigia, jog „švietimas remiasi krikščioniškąja tradicija, grindžiama dorine
kultūra ir ją puoselėja <...>“ Ši įžvalga pliuralistinio mąstymo kontekste taikliai aprėpia visą
krikščioniškos edukacijos Europoje istoriją, tuo pat metu suaktualindama krikščioniškosios
dorovės sklaidą kultūros kontekste bei nurodydama asmens vertės bei tinkamo santykio su kitu
asmeniu priežastingumą. Taip suprastas humaniškumo principas dera su katalikiškos mokyklos,
grįstos Bažnyčios mokymu bei krikščioniškos antropologijos nuostatomis, kūrimo idėja.
Trumpai peržvelgus Lietuvoje formuluojamus švietimo principus matyti, kad reikalingas
dorovinis, vertybinis pagrindas visuminiai ugdyti brandų asmenį. Toks pagrindas tampa lengvai
kvestionuojamas, kaip viena iš daugelio nuomonių, jeigu jis nesiremia į pamatines krikščioniškos
antropologijos nuostatas.
3.2

Konfesinio ugdymo reikšmė keičiantis požiūriui į švietimą Europos sąjungoje
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1999 m. Bolonijoje (Italija) susirinkę 29 Europos šalių švietimo ir mokslo ministrai,
pradėję diskusijas dėl aukštojo mokslo atnaujinimo bei aktualizavimo, pabrėžė mokymosi visą
gyvenimą svarbą. Nors švietimo principai, ar vertybinis pamatas, nebuvo detaliai nagrinėti,
susirinkimas pabrėžė mokslo ir gyvenimo praktikos integralumą bei šalių vieningą laikyseną
globalizacijos iššūkių kontekste. Šiandien šis aukštojo mokslo atnaujinimo judėjimas, vadinamas
Bolonijos procesu, siekia kurti darnią visuomenę, remiantis ekonominiu aspektu: sprendžiant
aukštojo mokslo vieningumo, konkurencingumo, baigusiųjų mokslą įsidarbinimo Europos darbo
rinkoje perspektyvas.214 Vertybių ignoravimas nėra naujiena politinėje Europos sąjungos
padangėje. Vartant Bolonijos proceso nutarimų dokumentus nerandama aiškios vertybinės
pozicijos. Kalbama apie individualų orientavimąsi į studentą, tačiau šis žvilgsnis į žmogų
apsiriboja ekonominiais aspektais, žmogų suprantant kaip darbo rinkos dalyvį.
Europos švietimo kontekste žvelgiant į Lietuvą, aiškiai matomas siekis remtis europinėmis
nuostatomis, siekiant visai Europos sąjungai bendrų tikslų. Pamatiniai siekiai nukreipti į europinį
pilietiškumą, kur švietimas suvokiamas kaip „pagrindinė“ „žmogiškųjų išteklių“ plėtros, atskiros
šalies ir Europos konkurencingumo, užimtumo ir socialinio stabilumo laidavimo priemonė <...>
žinių visuomenės ir žiniomis grindžiamo ūkio kūrimosi garantas <...> būtina stipri švietimo ir
verslo sąveika <...> orientuotis į žmonių informacinių ir verslumo įgūdžių ugdymą.“215 Rinkos
ekonomika yra galinga jėga diktuojanti savo sąlygas, tačiau ar Lietuvos švietimo kontekstas turi
apsiriboti vien minėtuoju ekonominiu aspektu, ir koks yra katalikiškos mokyklos santykis su šiuo
europietiškuoju konkurencingu, novatorišku ir į ekonomiką įtraukiančiu siekiu? Kaip šiose
Europos sąjungos „vertybėse“ pamatyti žmogų, besimokantį visą gyvenimą ne tik tam, kad
sėkmingai konkuruotų darbo rinkoje, bet ir atpažįstantį savo nelygstamą vertę vien dėl to, kad jis
yra?
Iškelti ekonominiai interesai ir siekiai švietimo kontekste, iš vienos pusės, esti šiuolaikinės
visuomenės poreikius atspindintys faktoriai, iš kitos – ribojantys ugdymo sampratą, teigiančią
pirmiausia asmens vertę, o tik po to iš to kylančius socialinius–ekonominius interesus. Socialinės
gerovės interesus teigianti visuomenė peržiūri santykį tarp asmeninių ir kolektyvinių interesų.
„Judėjimas iš etikos į teisę ir iš teisės į ekonomiką ar politiką keičia tradiciškai nusistovėjusias
nuostatas, pateisinančias sąnaudas ugdymui, reikalaujančias socialinės gerovės visuomenėje.
Vienintelis tinkamas didžiulių išlaidų pateisinimas – viltis, kad bus pasiektas etinis progresas
žmogiškojo orumo ir vertybių atžvilgiu.“216

214

Plg. Bolonijos proceso dokumentai. Prieiga per internetą
http://www.smm.lt/t_bendradarbiavimas/bolonijos_p.htm (žiūrėta 2012 04 09).
215
Švietimo gairės 2003-2013 metai. Vilnius, 2002, p. 79.
216
Lombaertsas, H. Krikščioniškų mokyklų vadyba ir vadovavimas. Kaunas 2007, p. 27.

51

Katalikiška mokykla yra pajėgi sutaikyti ir sujungti dvi kryptis: organizuotos religijos
teigiamą požiūrį į gyvenimą grindžiamą tikėjimo tiesomis ir šiuolaikinio mąstymo išeities tašką,
teigiantį racionalios minties ir mokslinio mąstymo kryptį, kuri užtikrins žmonijos ateitį.
Katalikiška mokykla, veikdama modernios visuomenės kontekste, neturi užsisklęsti asmeninių
dalykų sureikšminime, bet dialoguoti su mokslo laimėjimais bei visuomenėje galiojančiais rinkos
dėsniais, kurie apima ir žmonių santykius.
Katalikiškos mokyklos gyvenimas „čia ir dabar“ nereiškia savo identiteto praradimo, bet
priešingai – dialogo kultūros puoselėjimą, iššūkių bei laimėjimų analizavimą bei tiesiogiai
veikiančią įvairius visuomenės aspektus, tokius kaip demokratiją, politiką, ekonomiką,
teisėtvarką, etikos normas. Kritiškas ir atviras dialogui žvilgsniai drauge – XXI katalikiškos
mokyklos iššūkis ir kryptis. H. Lombaertsas, remdamasis prancūzų sociologu Alainu Tuoraine
teikia, kad konfesinė mokykla, būdama tikėjimo išpažinimo erdve, neturi puoselėti
antimodernistinio požiūrio, kaip sterilaus ideologinio uždarumo, bet skatinti asmenį mąstyti,
kurti istoriją, saugoti kultūrą. Čia išryškėja įtampa tarp pamatinių moralinių nuostatų, kurios gali
ignoruoti

šiuolaikinį

mąstymą

ir

modernizmo

išraiškas,

kurios

yra

pajėgios

tapti

postmodernistine destrukcija. Reikalingas kūrybingumas išlaikyti pusiausvyrą tarp minėtųjų
krypčių ir „pripažinti santykio vienas su vienu svarbą, kad naudojant religines tradicijas pavyktų
įveikti šiandieninius valdžios siekimo, ekonomikos, politikos, bendravimo mechanizmus. Visa
tai pabrėžia mokyklos vaidmens šiuolaikinėje visuomenėje prasme.“217
3.3

Juridinės prielaidos katalikiškam švietimui Lietuvoje
Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros

srityje, pasirašyta jubiliejiniais 2000 metais gegužės 5 dieną, yra didelis laimėjimas katalikiško
ugdymo srityje. Dokumentas ne tik garantuoja tikybos pamokų integravimą į bendrąsias
programas, katalikų tikybos vadovėlių leidybos galimybes bei tikybos mokytojų finansavimo
šaltinius, bet ir pačių švietimo įstaigų kūrimąsi. Aštuntasis sutarties straipsnis skelbia, kad
„Katalikų Bažnyčia turi teisę steigti įvairių tipų ir pakopų švietimo įstaigas ar būti viena iš jų
steigėjų. Tokios institucijos kuriamos gavus raštišką kompetentingos Katalikų Bažnyčios
vadovybės leidimą ir remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Šiose institucijose ugdoma
pagal katalikišką doktriną, o bendrojo lavinimo dalykų mokoma pagal Lietuvos Respublikos
kompetentingos institucijos patvirtintą programą.“218 Sutarties 9–as straipsnis užtikrina, kad
katalikiškų švietimo įstaigų finansavimas, ar jos būtų įsteigtos drauge su valstybinėmis
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institucijomis ar būtų nevalstybinės, bet teiktų valstybinio standarto išsilavinimą, skiriamas iš
biudžeto nustatyta tvarka, kaip ir tokio paties tipo valstybinėms švietimo įstaigoms. Šiuo metu
šis dokumentas vis dažniau tampa politinių partijų diskusijų objektu, tačiau jam tebegaliojant
mūsų šalyje esti palankios katalikiškų mokyklų kūrimosi bei finansavimo sąlygos. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis teismas, nagrinėdamas parlamentarų ieškinį dėl aukštojo mokslo,219
savo nutartyje formulavo, kad „atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Šventojo

Sosto

sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje visuminį teisinį reguliavimą,
darytina išvada, kad šios sutarties nuostatos yra grindžiamos Konstitucijos ir kanonų teisės
suderinamumo prezumpcija.“220
Žvelgiant į Lietuvos įstatyminę bazę bei tebeieškant teisinio pagrįstumo mūsų šalyje kurtis
katalikiškoms mokykloms, 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI–
52 patvirtintos penkioliktosios vyriausybės programos, XVII skyriuje, aptariančiame Švietimo ir
mokslo pertvarką, keliamą švietimo sistemos tikslą, skaitome: „parengti žmogų sėkmingam ir
prasmingam gyvenimui; ugdyti moralų, kūrybingą, savarankišką, kritiškai mąstantį asmenį;
ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį laisvą ir subrendusį rinktis ir drauge suvokiantį atsakomybę
už save, savo šeimą, bendruomenę ir valstybę“.221 Vyriausybė, kalbėdama apie bendrojo
lavinimo ugdymo turinį, išskiria vertybinį aspektą, kur teigiama, kad vertybės turi tapti mokyklos
dvasios dalimi, ir būtų integruotos tiek į visą mokyklos aplinką, tiek į socialinius santykius, o
ugdymo procesas turi remtis tokiomis vertybių sistemomis, kurios palankios tautos ir valstybės
išlikimui ir klestėjimui.“222 Šiems tikslams įgyvendinti finansiniai resursai teikiami ne tik
valstybinėms mokykloms bet ir privačioms mokyklos,223 taip pat skatinamas plėtotis
nevalstybinis švietimo paslaugų tiekėjų tinklas, kur į švietimą investuojamos ir privačios lėšos.
2011 metais patvirtinto Švietimo įstatymo preambulėje teigiama, kad „Švietimas, kaip
asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, grindžiamas žmogaus nelygstamos
vertės, jo pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais,
šalies kultūros tradicijomis. Švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios
daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, valstybės –
pažangų ir saugų.“224 Šios nuostatos aiškiai apibrėžia asmens vertingumą, kaip tikslą savaime,
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kurio gyvenimo prasmingumas neatsiejamas nuo dorovinės atsakomybės, įgalinančios ne tik
konkretaus asmens, bet ir visos tautos bendrą
Bažnyčios dokumentuose išdėstytais principais.
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gyvenimo darną. Šios apibrėžtys dera su
Švietimas, besiremdamas pamatine nuostata,

kad asmuo yra nedaloma visuma, privalo ugdyti visas jo galias, neišskiriant paskirų galių, tokių
kaip protas ar fizinis pajėgumas. Minėto įstatymo iškeltuose tiksluose aptinkamas šis vientisumo
siekis. 3–iojo skyriaus pirmasis punktas teigia, kad švietimo sistema siekia „išugdyti kiekvienam
asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku,
atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlaisvinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo
komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą
<...>“226 Kalbant apie švietimo sistemos sandarą, tiek pradinio, tiek pagrindinio, tiek vidurinio
ugdymo paskirties formuluotėse, pirmiausiai matomas aiškus dorinių pradmenų, o vėliau ir
pagrindų formavimas. Tokiu ugdymu rūpinasi ne tik valstybė, bet ir nevalstybinės švietimo
įstaigos, kaip teigiama švietimo įstatymo 28–o straipsnio, 9–ame punkte, kad „Valstybė ir
savivaldybės sudaro sąlygas nevalstybinėms mokykloms steigtis ir veikti.“227 Už nevalstybinės
(privačios) mokyklos mokymo kokybę atsakingas pats steigėjas (ar dalininkų susirinkimas). Taip
pat steigėjas yra visiškai atsakingas už mokyklos valdymo formą, taip pat vadovo skyrimas yra
numatomas steigėjų įstatymų nustatyta tvarka. Katalikiškų švietimo įstaigų ir mokyklų
finansavimas yra išskirtinis dėl (jau minėtos) Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties,
ką švietimo įstatymo 67–o straipsnio 10–as punktas apibrėžia, kad „Nevalstybinės tradicinės
religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo programas,
finansuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, skiriant iš biudžeto
mokymo lėšų ir mokyklos ūkio lėšų tiek, kiek jų skiriama to paties tipo valstybinėms ar
savivaldybių mokykloms, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.“
Taigi, remiantis minėtuoju Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikoje yra išskirtinai
palankios sąlygos kurtis nevalstybinėms katalikiškoms mokykloms, kurių vienas iš steigėjų turi
būti tradicinė religinė bendruomenė. Tokių mokyklų gyvavimą valstybė kontroliuoja (esmiškai
tik skirtų lėšų atsiskaitymo srityje), tuo tarpu visas vertybinis ugdymas yra sutelktas steigėjų
rankose. Esant tokiai įstatyminei bazei mūsų šalyje, turėtų steigtis vis daugiau nevalstybinių
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Vatikano II Susirinkimas teigdamas mokslo svarbą dokumente „Gravissimum educationis“ rašo, kad kiekvienas
žmogus turi teisę į mokslą „atitinkanti kiekvieno siekiamą tikslą, pritaikytą jo savitam būdui, lyčiai, kultūrai, bei
tėvų tradicijoms, tiesiantį kelią broliškam bendravimui <...> Tad atsižvelgus į psichologijos, pedagogikos bei
didaktikos pažangą vaikams ir jaunuoliams turi būti padedama darniai išugdyti savo fizines, moralines ir protines
galias, kad jie palengva įgytų vis tobulesnį atsakomybės jausmą raginantį be paliovos plėtoti savo gyvenimą ir siekti
tikros laisvės <...>“ GE, 1.
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LR Švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Prieiga per internetą
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2012 04 09).
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LR Švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Prieiga per internetą
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2012 04 09).

54

katalikiškų mokyklų, galėsiančių pasiūlyti asmens vertingumą puoselėjančias bei visuminio
ugdymą praktikuojančias programas.
3.4

Šv. Ignaco pedagoginė paradigmos kertinės nuostatos
2008 metų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Jėzuitų

pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje sampratą. Tiesa, ši samprata yra traktuojama kaip
netradicinio ugdymo samprata ir esti vienoje gretoje su Montessori ir Valdorfo pedagogikos
Lietuvoje koncepcijomis, bei Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje koncepcija. Būtent, minėtoji
Jėzuitiška pedagogika remiasi Šv. Ignaco dvasingumu bei ugdymo paradigma, kurios esminės
nuostatos sutampa su demokratijos ir humanizmo principais Lietuvos švietime.228 Jėzuitų
pedagogika remiasi Jėzaus draugijos konstitucijomis, kurias parašė Ignacas Lojola 1547–1551
m., ir jėzuitiško mokymo nuostatuose - Ratio Studiorum (1599 m.). Šiuolaikinė ignaciškoji
paradigma remiasi pedagogikos interpretacija pateikta dviejuose leidiniuose: „Jėzuitų auklybos
pagrindai“ (1984 m.) ir „Ignaco pedagogika. Praktinis pritaikymas“ (1996 m.).
Žvelgiant į ingacišką ugdymo paradigmą svarbu suprasti dvasingumą, kurį aiškino ir taikė
Šv. Ignacas. Pati sąvoka „dvasingumas“ sietina su teologija, kur dvasingumas ir t.t. prasme gali
būti suvokiamas kaip pažinimo objektas.

229

Dvasingumas reiškiasi kaip didžiausia patirtis,

išgyvenama konkretaus žmogaus giliausiose sielos gelmėse asmeniškai susitinkant Dievą. Šiuo
atveju ignaciškas dvasingumas kilo iš I. Lojolos ėjimo Dievo link ir gyvenimo su Dievu patirties.
Taip gimė jo „Dvasinės pratybos“ – vadovėlis, padėsiantis žmonėms tvarkyti savo gyvenimus
Dievo valioje. Ingaciškojo dvasingumo centras – siekis, kad Dievo ir žmogaus valia bei
troškimai sutaptų, nes Dievas realiai veikia šiame pasaulyje ir nori, kad žmonės vadovautųsi Jo
planu.230 Ši dvasingumo patirtis, neabejotinai apima visą asmenį, žmogus matomas kaip visuma
su kūnu, siela, dvasia, santykiais su kitais žmonėmis, pasauliu bei pačiu savimi. „Dievas veikia
visuose žmogaus gyvenimo reiškiniuose, todėl jam svarbu suprasti kokia yra Dievo valia jo
gyvenime <...> nelengva suvokti ko Dievas nori iš mūsų, todėl gebėjimas atpažinti jo valią yra
svarbus.“231
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Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 gruodžio
2 d. įsakymu Nr. ISAK – 3236. Prieiga per internetą
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/nu/Jezuitai%202008-12-02.pdf (žiūrėta 2012 04 05).
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Plg. Ramonas, A. Rupanienė, V. Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų“ dvasingumo bruožai. Krikščioniško
dvasingumo ugdymas, Klaipėda, 2010, p. 12.
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Plg. Ramonas, A. Rupanienė, V. Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų“ dvasingumo bruožai. Krikščioniško
dvasingumo ugdymas, Klaipėda, 2010, p. 12.
231
Ramonas, A., Rupanienė, V. Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų“ dvasingumo bruožai. Krikščioniško dvasingumo
ugdymas, Klaipėda, 2010, p. 15.
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Ignaciškoji pedagogika pirmiausiai kylanti iš dvasingumo siekia lydėti mokinį augimo ir
tobulėjimo kelyje.232 Į šios pedagogikos sąvoką įeina ir „pasaulėžiūra ir idealus žmogus, kurį
reikia išugdyti. Iš čia kyla tikslas, į kurį yra nukreipti visi tradiciniai ugdymo aspektai.“233 Šv.
Ignaco pedagoginė paradigma tai „žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų ir vertybinių
įsipareigojimų sistemos formavimo būdas, apimantis 5 etapus: kontekstą, patirtį, apmąstymą,
veiksmą, įvertinimą.“234 Svarbus šios paradigmos aspektas yra tas, kad „paradigma suasmenina
mokymąsi. Ji kviečia mokinius apmąstyti reikšmę ir svarbą to, ko jie mokosi. Ji siekia padaryti
mokinius aktyvius ir kritiškus ugdymo ir ugdymosi proceso dalyvius. Suartindama mokinio ir
mokytojo patirtis, paradigma stengiasi mokymąsi padaryti asmeniška siekiamybe. Paradigma
ragina klasėje įgytą patirtį integruoti su patirtimi, įgyta namuose, darbe, per bendraamžių
kultūrą“.235 Paradigma kviečia moksleivį apmąstyti savo patirtį, visą mokymosi procesą įtraukti į
tarpasmeninių santykių ratą, domėtis socialiniais bei visuomeniniais reiškiniais, nelikti abejingais
varguoliais. „Jėzuitų mokykla vaikams duoda progų susitikti su neturtingaisiais ir šiems tarnauti
tiek mokykloje, tiek tarnybos įsipareigojimu už mokyklos, kad šie mokiniai išmoktų mylėti
žmones kaip savo brolius ir seseris žmonijos šeimoje, ir kad jie suprastų neturtingumo
priežastis.“236 Šioji paradigma, būdama ugdymo ir ugdymosi proceso pagrindu, veikia ne tik
formaliojo ugdymo programoje, bet sėkmingai įgyvendinama ir neformaliajame ugdyme. Taip
pat ši paradigma suartina mokinio ir mokytojo patirtis, kad mokymasis taptų visa apimančiu
procesu, apmąstant jo svarbą, mokiniui asmeniškai tampat atsakingu už šį procesą bei jo
pritaikomumą.
Ypatingai svarbus yra mokinių tarpusavio dialogas, pasidalinimas. Bendravimas ir
bendradarbiavimas įvairiose srityse leidžia mokiniams atpažinti, kaip svarbiausi „išgyvenimai
ateina iš jų santykių su tuo, kas yra humaniška, iš jų santykių su kitais žmonėmis ir iš kitų
žmonių patirties. Šis apmąstymas suponuoja didesnį kitų žmonių gyvenimo vertinimą.“237
Paminėtinas dėmesys vertybėms, vykdant tikslingą sielovados veiklą ugdomas vientiso ir
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Šv. Ignacas pirmiausiai kėlė ugdymo svarbą būsimiems vienuoliams. Vėliau šie ugdymo tiksli būdami taiklūs ir
praktiški, apimantys visą asmenį tapo prieinami ir pasauliečiams. 1548 m. Mesinoje, Sicilijoje įsteigta pirmoji
mokykla jauniesiems pasauliečiams auklėti.
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Ignaco Pedagogika. Praktinis pritaikymas. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos leidinys, Vilnius 1997, p. 10.
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Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 gruodžio
2 d. įsakymu Nr. ISAK – 3236. Prieiga per internetą
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/nu/Jezuitai%202008-12-02.pdf (žiūrėta 2012 04 05).
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Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 gruodžio
2 d. įsakymu Nr. ISAK – 3236. Prieiga per internetą
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/nu/Jezuitai%202008-12-02.pdf (žiūrėta 2012 04 05).
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Jėzuitų auklybos pagrindai. Lietuvos jėzuitų provincijos leidinys, Vilnius, 1993, p. 21.
237
Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 gruodžio
2 d. įsakymu Nr. ISAK – 3236. Prieiga per internetą http://www.smm.lt/ugdymas/docs/nu/Jezuitai%202008-1202.pdf (žiūrėta 2012 04 05).
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nepadalinto gyvenimo siekis. Visi šie aspektai kreipia į visuminę žmogaus brandą, kuri apima
dvasinį, intelektualinį, dorovinį, emocinį, socialinį ir kultūrinį aspektus.
Žvelgiant į ugdymo sampratą galima sutikti takoskyrą tarp klasikinės ir laisvosios ugdymo
paradigmų. Mokslininkė R. Bruzgelevičienė savo darbuose dažnai pabrėžia šią priešpriešą
teigdama, kad klasikinė paradigma susitelkia tik ties žinių apie pasaulį perteikimu, kurioje
„asmuo – objektas, formuojamas pagal tam tikras visuomenės ar vyraujančios ideologijos
priimtas normas.“238 Laisvojo ugdymo paradigma sietina su humanistiniu ugdymu ir akcentuoja
vaiką kaip subjektą, kuris ugdymo procese pirmiausiai realizuoja savo prigimties galias. Čia
mokymas ir auklėjimas sudaro vieningą, nedalomą visumą, kuri kreipia į bendrą asmens
ugdymą, ne žinių, bet bendrųjų gebėjimų akcentavimą.239
Šiuolaikinė ugdymo samprata bandoma grįsti holistinės pedagogikos idėjomis, kurios, deja,
dažniausiai lieka tik deklaracijų lygyje. Holistinės pedagogikos ašis – visuminis pasaulio ir
žmogaus matymas.240 Holistinės švietimo nuostatos akcentuoja dinamišką bei atvirą žmogiškąjį
ryšį tiek su pačiu savimi, tiek su aplinka. Toks ugdymas kreipia į aktyvų mokymąsi, kurio metu
vyksta

asmeninis

savęs

pažinimas,

tamprus

bendravimas

ir

bendradarbiavimas

su

bendramoksliais. Žadinamas vaiko protas, skatinamas kritinis mąstymas, skatinami kontekstinis,
intuityvus bei kūrybinis pažinimo būdai, dėmesys skiriamas dalykinei integracijai. Taigi,
holistinis – visuminis ugdymas sutampa su „laisvojo ugdymo paradigmos humanistinio ugdymo
koncepcijos nuostatomis <...>“241 Šios idėjos atstovų yra pabrėžiama „harmoningos asmenybės
ugdymo svarba, protinio, dorovinio, estetinio, darbinio bei fizinio ugdymo vienovė <...> visi
sutinka, kad vaiko ugdymas būtų visokeriopas – kūno, rankos, proto; protinis, fizinis, darbinis,
moralinis, socialinis, estetinis.“242 Aptartas visuminis žvilgsnis į aplinką bei pabrėžiamas asmens
integralumas dera su ankščiau minėtąja ingaciškąja ugdymo paradigma, kuri kreipia žvilgsnį į
visuminį asmens ugdymą.
3.5

Šv. Juozapo mokyklos teorinių prielaidų modelis
Pirmajame skyriuje aptartas Bažnyčios kvietimas kurti bei puoselėti katalikišką mokyklą,

kaip tinkamą erdvę asmeniui ugdyti, sudarančią sąlygas puoselėti darnius santykius su savimi,
artimaisiais, žmonių bendruomene bei supančia aplinka. Katalikiškos mokyklos aptartis leidžia
atrasti gyvenimo tikėjimu modelį bei asmeninę „gyvenimo istoriją ir konkrečius darbus pasaulyje
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Bruzgelevičienė, R. Lietuvos švietimo kūrimas. Vilnius, 2008, p. 97.
Plg. Bruzgelevičienė, R. Lietuvos švietimo kūrimas. Vilnius, 2008, p. 107.
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Šią temą plačiai savo darbuose nagrinėja Ž. Jackūnas akcentuodamas visuminę ugdymo sampratą.
241
Plg. Bruzgelevičienė, R. Lietuvos švietimo kūrimas. Vilnius, 2008, p. 99.
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Valatkiene, S. Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje. Acta Paedagogika
Vilnensia, 2005, nr. 15. p. 114.
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kaip išganingojo Dievo plano dalį.“243 Vatikano II Susirinkimo dokumentuose aptarta
katalikiškos mokyklos misija remiasi pasaulio žmonių bendruomenės ir Bažnyčios dialogu
dabarties aplinkybėmis.244 Antrame skyriuje aptarti Krikščioniškos antropologijos principai
suponuoja visuminį žvilgsnį į asmeninį, kaip esmiškai vienintelį tinkamą, suvokiant asmenį kaip
Dievo paveikslą ir panašumą, vientisą, laisvą, iš esmės santykišką būtybę, kaip tokią
reikalaujančią pagarbos, taigi ir visuminio ugdymo. Taip pat aptartos Lietuvos Respublikos
teisinės prielaidos sukuria sąlygas kurti naują katalikišką mokyklą. Visų šių sričių sąveika įgalina
teigti Šv. Juozapo mokyklos teorinių prielaidų modelį.
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Lombaertsas, H. Krikščioniškų mokyklų vadyba ir vadovavimas. Kaunas, 2007, p. 45.
Plg. GE, 8.
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1. pav.

Šv. Juozapo mokyklos steigimo teorinių prielaidų modelis

3.6

Pagrindiniai rekomenduojami principai Šv. Juozapo mokyklos koncepcijai
Remiantis Šv. Juozapo mokyklos teorinių prielaidų modeliu galima teigti, kad įvardytos

ir ankstesnėse dalyse teoriniu lygmeniu aptartos prielaidos sukuria palankias sąlygas vystyti
Šv. Juozapo mokyklos idėją, kuri neprieštarauja nei Lietuvos Respublikos įstatyminei bazei,
nei švietimo gairėms, principams ir tikslams. Priešingai, juos išplečia, papildo, suteikia turinį,
bei kreipia realaus praktinio įgyvendinimo kryptimi.
Katalikiškos mokyklos aptartis Bažnyčios mokymo kontekste kreipia į turiningą pagalbą
tėvams atlikti vaikų ugdymo pareigas, nes laisvai įsteigtos ir racionaliai tvarkomos
katalikiškos mokyklos „nepaprastai daug prisideda prie sąžinės laisvės ir tėvų teisių gynimo
bei pačios kultūros pažangos.“245 Bažnyčios kvietimas katalikiškose mokyklose skleisti
Kristaus dvasią, pasižymėti aukštais pedagoginiais ir moksliniais laimėjimais, skirtas ne tik
tam, kad „padėti Bažnyčiai atsinaujinti iš vidaus, bet ir palaikyti bei dar labiau sustiprinti
palaimingą jos įtaką šiandieniniame ir ypač intelektualiniame pasaulyje.“246
Antrajame skyriuje išsamiai aptarti antropologiniai principai skatina žvelgti į žmogų
visuminiu žvilgsniu kaip į kūrinį, sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir todėl
reikalingą ugdymo, paremto būtent šiuo visuminiu požiūriu. Krikščioniškos antropologijos
principai kreipia į religinį aspektą pedagogikoje, kur asmuo – tiek mokytojas, tiek ir mokinys
– regimas tampriame sąryšyje su Dievu.247
Kuriant Šv. Juozapo mokyklos koncepciją, ieškant jai pagrindimo, krikščioniškos
antropologijos principai tampa esminiu atskaitos tašku, leidžiančiu apibrėžti pagrindinius, šiai
mokyklai keliamus, principus. Iškeltieji antropologiniai principai ne tik pagrindžia teorinius
mokyklos principus, bet ir daro įtaką praktinėms ugdymo proceso kryptims bei priemonėms.
Jau minėto autoriaus H. Lombaertso teigimu tokie principai sukuria prielaidas mokyklos
kultūrai248, kurią jis apibrėžia, kaip iškeltų ir apibrėžtų visų principų, bendrų vertybių,
lūkesčių bei normų, kuriais visa mokyklos bendruomenė remiasi, visumą.249 Šioji mokyklos
kultūra apima idėjinius pagrindus, ideologines nuostatas, pasaulėžiūrą, kurios kasdienėje
praktikoje reiškiasi per mokyklos vertybes, taip pat tai „pasireiškia per santykius, struktūras
ir vyksmus mokyklos viduje, per mokyklos papročius, žmonių kalbėjimo manierą ir
elgesį.“250 Todėl ypatingai svarbus pamatinius principų išgryninimas, esminių aspektų
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GE, 8.
GE, 12.
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Plg. Антюфеева, М.А. Христианская антропология как методология педагогики, София: Рукописный
журнал Общества ревнителей русской философии, Выпуск 5, 2002. Prieiga per internetą
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įvardijimas bei tinkamų kelių radimas praktiniam įgyvendinimui. Taigi, remiantis ankstesne
teorine krikščioniškos antropologijos principų aptartimi, galime formuluoti, nepretenduojant į
išbaigtumą, šiuos Šv. Juozapo mokyklos principus.
3.6.1 Asmens vertingumas
Remiantis krikščioniška asmens samprata, asmens nelygstama verte, neatšaukiamumu ir
pastoviai esama tikrove, siektina, kad šioje mokykloje vaikas būtų vertingas vien todėl, kad jis
yra. Asmuo neturi užsitarnauti savo vertingumo. Mokiniai neturi būti skirstomi pagal
nuopelnus ar charakteristikas. Kiekvienas, kaip unikalus Dievo kūrinys turi atsiskleisti
mokyklos bendruomenėje. Svarbu pabrėžti, kad unikalumas suprantamas ir priimamas tiek
žvelgiant į įgimtus talentus, pastangas juos išskleisti, tobulinti bei puoselėti, tiek atpažįstamas
silpnume, negebėjime ar nesėkmėje. Šie aspektai leidžia atpažinti asmeninės pagalbos poreikį,
į kurį mokytojas rūpestingai randa tinkamą būdą atsiliepti. Asmens vertingumo principas
nukreipia ne tik į mokinį, bet ir į mokytoją, nuo kurio priklauso mokyklos idėjos
įgyvendinimas. Suprantant, kad šis asmuo bus atsakingas už moksleivio ugdymą, vertintina ne
tik jo profesinė kompetencija, asmeninės pedagoginiam darbui tinkamos savybės, bet
pirmiausiai teigtinas mokytojo kaip asmens vertingumas. Taigi, asmens vertingumo principas
nukreipia į rūpinimąsi asmeniu, ką ignaciškoji paradigma apibrėžia kaip cura personalis,
besireiškianti tampriame mokinio ir mokytojo ryšyje, peržengiant vien tik profesinį interesą,
bet įeinant į asmenišką domėjimąsi kiekvienu asmeniu.251 Šis žvilgsnis sudaro prielaidas
įgyvendinti aspektus kreipiančius į atsakingą asmens elgesį su kitu asmeniu bei supančia
aplinka.252:
•

matyti kiekvieno asmens individualų augimą, net tik per socialines patirtis, bet ir per
bendravimo su Dievu patirtį253;

•

švietimą tikslingai nukreipti į vaiką, pripažįstant ir aktualizuojant kiekvieno
unikalumą;

•

puoselėti saugią aplinką kūrybai, dalinimuisi, klaidų aptarčiai;

•

skiepyti dėmesingą rūpestingumą, bei jautrumą asmens bei aplinkos atžvilgiu.

Taigi, praktiniam šio principo įgyvendinimui yra svarbios tokios priemonės, kaip:
•

mažos klasės mokykloje;

•

mokymo(si) tvarkaraščio lankstumas;

251

Plg. Jėzuitų auklybos pagrindai. Lietuvos jėzuitų provincijos leidinys, Vilnius, 1993, p. 11.
Plg. Lombaertsas H. Krikščioniškų mokyklų vadyba ir vadovavimas. Kaunas, 2007, p. 59.
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Plg. Антюфеева, М.А. Христианская антропология как методология педагогики, София: Рукописный
журнал Общества ревнителей русской философии, Выпуск 5, 2002. Prieiga per internetą
http://www.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0500.html (žiūrėta 2012 04 09).
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•

ugdymo proceso organizavimas visą darbo dieną teigiant neskubančios mokyklos
modelį;

•

tinkamos sąlygos poilsiui, žaidimams, kūrybinei veiklai;

•

didelis dėmesys savarankiškam mokymuisi, bei mokinio asmeniniam mokymosi
tempui.

3.6.2 Visuminis ugdymas
Remiantis krikščioniškos antropologijos principu, kad asmuo sukurtas pagal Dievo
paveikslą ir panašumą, yra kūno bei dvasinės sielos vienovė, laisvas ir protingas, išplaukia
visuminio ugdymo poreikis. Ugdymo, siekiančio visuminės žmogaus brandos: dvasinės,
intelektualinės, dorovinės, emocinės, socialinės, fizinės bei kultūrinės.254 Visuminis ugdymas
taip pat kreipia į charakterio tobulinimą: valios, laisvės, susietos su atsakomybe bei
pareigingumo, savitvardos ugdymą. Toks asmenybės ugdymas kreipia į kritinį mąstymą, bei
tvirtų vertybinių nuostatų formavimą. Siekti vertybių, sugebėti atrasti dėsnius ir jais
vadovautis, t.y. ugdyti valią <...> pažinti gėrį ir blogį, pažinti lyginamąją gėrybių vertę, reikia
suvokti įtakas – tas kurios veikia laisvę ir laisvės išraiškas, – švietimas vyksta doros
kontekste: žinojimas turi paskatinti siekti dorybių.“255 Šio principo praktiniam įgyvendinimui
teiktinos tokios rekomendacijos:
•

tarpdalykinė integracija;

•

projektinė veikla, apimanti temos nagrinėjimą įvairiais aspektais bei įtraukiant
praktines socialines patirtis;

•

mokymosi aplinka ne tik klasėse, bet ir gamtoje, kitose įstaigose;

•

siekiant ugdyti kritinį mąstymą tikslinga skatinti patirties apmąstymą: mokymosi
pasiekimų įsivertinimą, savo santykio su Dievu, bendraamžiais, mokytojais, savimi
refleksiją bei gyvenimo prasmės apmąstymą.256

Siekiant įgyvendinti minėtas rekomendacijas, pasitarnauja ingaciškasis magis (liet. kuo
geriau) principas – kuo visapusiškiau ugdyti moksleivį, parenkant jam tinkamiausias
priemones, „akcentuojant mokinio savarankišką mokymąsi, sąmoningumą, motyvaciją,
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Plg. Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2008
gruodžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK – 3236. Prieiga per internetą
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/nu/Jezuitai%202008-12-02.pdf (žiūrėta 2012 04 03).
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Plg. Ignaco pedagogika. Praktinis pritaikymas. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos leidinys, Vilnius,
1997, psl. 33 – 36.
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rengiant jį mokytis visą gyvenimą. Šis principas skatins mokytojus rinktis geriausias,
efektyviausias, inovatyvias pedagogines ir sielovadines priemones.“257
3.6.3 Kūrybiškumas
Krikščioniškos antropologijos principuose kūrybiškumas aptartas kaip žmogui dovanota
galimybė tęsti Dievo kūrybos procesą šiame pasaulyje atsakomybės bei tarnavimo dvasioje.
Kūrybiškumas sietinas su nuostaba ir dėkingumu už supančią aplinką, bei kasdieniu asmens
gyvenimo kūrimu. Kūrybiškumas suprantamas, kaip gebėjimas rūpintis patikėta aplinka, nes
Dievas pasidalija kūrimo misija, kad mes, patirdami Jo artumą, taptume tikrais
bendrakūrėjais.258 Šis principas kreipia į aktyvų savo gyvenimo kūrimą: užmezgant bei
puoselėjant santykius, sprendžiant iškylančias problemas, renkant informaciją, pasirenkant
spendimo priemones. Kūrybiškumas, gimstantis iš sąlyčio, iš bendravimo su kitu, bendravimo
su Kristumi, kviečia aktyviam veikimui nukreiptam į kitą ir dėl kito, nepasiliekant tik
savikūroje.259 Kūrybiškumas taip pat apima rūpestį aplinka, akcentuojant kūrimo, o ne
vartojimo džiaugsmą bei svarbą. Šv. Juozapo mokyklos koncepcijos kontekste kūrybiškumas
suprantamas plačiąja prasme, kaip gyvenimą kuriantis aktas, kreipiantis į meilės santykį,
kuriam puoselėti svarbi kūrybingos meilės prieitis.260 Šio principo įgyvendinimui dėmesys
kreiptinas į tokias praktines rekomendacijas:
•

didesnis dėmesys menams – pagilintas dailės ugdymas, teatras, muzika;

•

ekologinio žvilgsnio į supančią aplinką ugdymas. Ekologijos klausimą
suprantant plačiai – „pradedant įvairių gyvūnų rūšių ir kitų gyvybės formų
natūralių gyvenimo vietų išsaugojimu, baigiant „žmogaus ekologija“ <...>
gerbiant tą didį gėrį – gyvybę.“261 Biologinius gamtos pasaulio dėsnius, sieti su
moralės dėsniais, parodant pastarųjų laužymo pasekmes mūsų planetai.

3.6.4 Bendruomeniškumas
Antrajame skyriuje plačiai aptartas santykiškumas, kaip asmens pamatinis būdas būti
kreipia į santykių tikrovės aktualizavimą. Remiantis šiuo krikščioniškos antropologijos
principu siektina, kad mokyklos erdvė taptų asmenų susitikimo vieta – bendruomene.
„Bendruomenė – tai priklausomybė, kurioje randame savo žemę, atpažįstame savo
257

Plg. Šv. Juozapo mokykla. Prieiga per internetą
http://www.juozapomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=6 (žiūrėta 2012 05
15).
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260
Makolis, R. Barsas, Dž. Pagal Dievo paveikslą. Prizme, 1995 nr. 3, psl. 9.
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tapatumą.“262 – teigia Ž. Vanier. Tinkamiausias ryšys vienijantis bendruomenę – meilės ryšys.
„Mylėti mokyklos bendruomenę“ – tai nėra abstrakcija. Mylėti kiekvieną žmogų ne
abstrakčiai, bet konkrečiai mokyklos erdvėje. Mokyklos bendruomeniškumas taps tikrove
tuomet, kai bus realizuojama meilės raiška, rūpestis kito asmens individualiu augimu, o šis
augimas yra nuolatinis asmens tapsmas. Bendruomeniškumas nuolatos kreipia į dinamišką
mokyklos gyvenimą, kuris vykta ne nuasmenintoje erdvėje, bet pasitikėjimu grįstame
atvirume, nuolat įsiklausant į kitą, sutramdant asmeninį egocentrizmą, priimant silpnesnį,
puoselėjant dialogo kultūrą. Bendruomeniškumo raiška – tai „matyti kito grožį ir jį parodyti,
atsakyti į savo pašaukimą ir pačius giliausius troškimus; užjausti ir kentėti kartu, verkti kai
kitas verkia, džiaugtis, kai džiaugiasi. Mylėti – tai būti laimingam, kai kitas šalia, liūdėti, kai
jo nėra, abiem gyventi vienas kitame, vienas kitam tapti priebėga.“263 Šis siekis apima ir
mokyklos bendravimo bei bendradarbiavimo su šeima erdvę. Šeima yra pirminė ir
nepakeičiama bendruomenė, kurioje vaikas gali patirti besąlygišką meilę, o mokykla padeda
tėvams, kaip pagrindiniams ir nepakeičiamiems ugdytojams, atlikti vaikų auklėjimo užduotį.
Ji padeda įtvirtinti šeimoje puoselėjamas krikščioniškas vertybes, paprastumą bei
rūpestingumą. Taigi siektina, kad mokyklos bendruomenė tęstų šeimoje pradėtą ugdymo
procesą, sudarydama vientisos ir nepadalintos pasaulėžiūros ugdymo galimybę, tuo pat metu
išlaikant atvirumą tiems, kurie yra krikščioniškų vertybių paieškos kelyje. Šio principo
įgyvendinimui teiktinos tokios rekomendacijos:
•

bendruomeniškumo puoselėjimas tarp mokinių, mokytojų, tėvelių bei mokyklos
administracijos;

•

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros ugdymas, skatinat dialogą, aptartis,
įsivertinimus;

•

aktyvus tėvelių žinių ir patirties įtraukimas į mokyklos gyvenimo kasdienybę.
Pavyzdžiui, tėvelių vedamos pamokos, išvykos, inicijuojami projektai ir kitos
veiklos.

3.6.5 Katalikiškumas
„Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad žmogus taptų Dievo vaiku.“264 Katalikiška mokykla iš
esmės yra kristocentriška, kur Kristus esti visa ko pamatas, pirmiausiai apimantis
tarpasmeninius santykius bei bendruomeniškumą ir kiekvieną žmogų kaip unikalų Dievo
kūrinį, kaip savo artimą reikalingą meilės (plg. Lk 10, 27). Dinamiškoje mokyklos erdvėje
gyvenimas statydinamas ant Kristaus pavyzdžio ir evangelinių vertybių. „Aš esu kelias, tiesa
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ir gyvenimas“ (Jn 14,6)! Kristuje slypi visa tiesa apie tikrovę ir apie patį žmogaus asmenį,
todėl „krikščioniškojo ugdymo tikslas ir pamatas yra Kristaus asmuo, įsikūnijęs Dievo Sūnus
ir tobulas Žmogus, kurio „sekimas žmogui yra neišsenkama asmeninio bei bendruomeninio
tobulėjimo versmė.“265 Taigi, pagrindiniai katalikiškumo principo aspektai Šv. Juozapo
mokykloje yra sąmoningo ryšio su Dievu siekis, mokant atrasti Dievą kasdienybėje, užtikrinti
tikėjimo laisvę, ugdyti krikščioniškas dorybes266. Laisvė, suprantama kaip pamatinė
atsivėrimo Dievui sąlyga267, įgalinanti žmones pasirinkti bendrystę, kurią Dievas siūlo jiems
kaip jų didžiausią gėrį.268 Mokyklos gyvenime tikėjimo laisvė yra sąlyga ne prievartiniam
indoktrinavimui, bet kvietimui ieškoti asmeniško santykio su Kūrėju. Šio principo
įgyvendinimui teiktinos šios rekomendacijos:
•

religinio ugdymo integracija į kitus mokomuosius dalykus;

•

mokinių, mokytojų, tėvų sielovadą per rekolekcijas bei mokyklos bendruomenės
stovyklas;

•

maldos praktikos kasdienybėje, dalyvavimas liturgijoje.

•

vertybių ugdymo programų rengimas bei jų įgyvendinimas per tarpdalykinę
integraciją bei įvairias socialines praktikas.

3.6.6 Šv. Juozapo mokyklos tikslas ir rekomenduojamų principų modelis
Apibendrinat iškeltuosius pagrindinius Šv. Juozapo mokyklos principus galima kelti
tokį mokyklos tikslą – sudaryti tinkamas sąlygas visapusiškai ugdyti laisvą, atsakingą,
sąmoningą, atvirą bendravimui ir bendradarbiavimui, gebančią nesavanaudiškai įsipareigoti,
sąžiningą, kūrybišką asmenybę, nebijančią kelti klausimų, analizuoti iššūkių, ieškoti
atsakymų, gyvenančią veiklia meile, tikėjimu ir krikščioniškomis vertybėmis.
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2. pav.

Šv. Juozapo mokyklos rekomenduojamų principų modelis
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IŠVADOS
1. Išanalizavus Bažnyčios dokumentus, nagrinėjančius katalikiškos mokyklos pobūdį,
galima išskirti tokius Bažnyčios brėžiamus principus bei kryptis:
o Aiškus laiko dvasios supratimas ir veikimas jos iššūkių akivaizdoje.
o Tamprus bendradarbiavimas su šeima ir valstybe.
o Dialogas su netikinčiaisiais, stokojančiais bei labiausiai pažeidžiamais visuomenės
sluoksniais. Atvirumas visiems, vertinantiems kokybišką ugdymo sistemą.
o Siekis visapusiškai ugdyti asmenį tikėjimo ir mokslo darnoje bei Evangelijos
dvasioje.
o Prieinamumas finansine prasme.
o Siekis tapti aktyvia evangelizacijos bei maldos vieta.
o Mokyklos veikla nukreipta į visapusišką asmens ugdymą, pabrėžiant asmens –
ugdytinio vertingumą ir integralumą.
2. Katalikiškos mokyklos raida XX a. Lietuvoje yra nevienalytė, paženklinta dviejų
pasaulinių karų bei ilgametės sovietinės okupacijos. Tačiau regint šį nelengvą istorinį
kontekstą, konfesinė ugdymo įstaiga tarpukario Lietuvoje veikė plačiai ir kompetentingai,
buvo teikiamas aukštas išsilavinimo lygis.
3. Analizuojant krikščioniškos antropologijos ištakas ir Bažnyčios mokymą apie
žmogaus kilmę po Vatikano II Susirinkimo, išryškėjo, kad nėra nusistovėjusių ir visuotinai
apibrėžtų krikščioniškos antropologijos principų. Todėl šio darbo metu buvo išskirti penki
principai, kylantys iš svarstymų apie žmogų, kurie geriausiai atspindi žvilgsnį į žmogų
visuminiu požiūriu ir esmiškai susiję su katalikišku ugdymu: žmogus kaip Dievo paveikslas ir
panašumas, kūrybiškumas kaip asmens bruožas, žmogus kaip asmuo, santykiškumas –
asmens būdas būti, pilnutinis žmogaus atsiskleidimas Kristuje.
4. Išanalizavus Bažnyčios mokymą apie katalikišką mokyklą, apibrėžus krikščioniškos
antropologijos principus, aptarus Lietuvos Respublikos teisinę švietimo bazę bei atsižvelgus į
šeimų siekius bei lūkesčius vaikų ugdymo srityje, tampa akivaizdu, kad šiuo metu Lietuvoje
esti ypatingai palankios visos prielaidos steigti katalikišką mokyklą, ugdančią visavertį
asmenį.
5.

Atsižvelgus į apibrėžtus krikščioniškos antropologijos principus, tampa įmanoma

teigti katalikiškos Šv. Juozapo mokyklos teorinį modelį bei siūlyti praktines rekomendacijas
jo įgyvendinimui. Šios rekomendacijos pateiktos diagramoje (pav. 2), kurioje aiškiai matyti
šių rekomendacijų sąryšis su suformuluotais mokyklos principais ir pastarųjų kilmė iš aptartų
krikščioniškos antropologijos principų.
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SUMMARY
The aim of this work is to formulate the principles of the Christian anthropology and
thus ground the conception of a newly born Catholic School of St Joseph.
The first part of the work deals with the analysis of five documents of the Church, where
mission and meaning of a Catholic school has been discussed. It has been claimed by the
Church that a Catholic school is a special place of missions and its activities correspond to
arising challenges of every epoch. The analysis of the evolution of Catholic schools in
Lithuania in the XX and XXI centuries is also provided. Catholic school is revealed as an
exclusive educational phenomenon directing towards the whole and unified upbringing of a
human being. The background of the birth of St Joseph’s School is presented, emphasizing
the aim of the family community to fulfil its duty to raise and educate their children and to
lead a solid and undivided life of integrity. The school has been founded while having
purpose to integrate the whole of educational process with Christian values, to educate a
human being as a whole, stressing the value of a person, supporting culture of communication
and cooperation and discovering the final unity in Jesus Christ.
The second part of the work deals with the analysis of the principles of Christian
anthropology, which enables one to see another human being with a unifying outlook and
recognize him as a remarkable work of God, created after the image of God, unique and
desired by God for his own sake. This outlook directs to a right relationship with a human
being, always perceiving him as an ultimate purpose. Human, a free and intelligent being,
capable of love and affection, has a vocation to take part in God’s missions, proceed with
work of creation, give life and rule the world as God’s humble servant. Being one entity of
spiritual soul and physical body, a human can perceive oneself as a person, while being
relative he is capable to reveal himself and create dynamic and long–term relationship with
both human beings and God. A man, who suffered consequences of the sin, eventually
recognizes his own value, also the meaning and purpose of his existence as a human being,
only in the presence of Christ.
The third part of this work provides with the analysis of theoretical assumptions of
founding the Catholic School of St Joseph, such as the legal basis of the Lithuanian Republic,
also the strategy of education of Lithuania and the European Union. The pedagogical
paradigm of St Ignatius has also been discussed.
In the final part of the work the model of theoretical assumptions of the foundation of
the school is provided. Also according to the principles of the Christian anthropology, the
principles of the newly founded school are formulated, which form the base of the model of
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the conception of St Joseph’s School and recommendations revealing the base and the
purpose of an holistic person’s education.
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

BT – Bendrystė ir tarnystė
eil. – eilutė
GE – Gravissimum educationis
gr. – graikiškai
GS – Gaudium et spes
Hebr. k. – hebrajų kalboje
J. Em. – Jūsų Eminencija
KBK – Katalikų Bažnyčios Katekizmas
liet. – lietuviškai
LKMAM – Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis
LVBLMK – Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija
pav. – pavyzdžiui
plg. – palyginti
pr. Kr. – prieš Kristų
sk. – skyrius
ŠK – švietimo koncepcija
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
Šv. – šventasis
t.y. – tai yra
t.t. – taip toliau
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