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შესავალი 

1. ეკლესიის გულიდან შობილი, კათოლიკური უნივერსიტეტი ღრმად ფესვგადგმულია ტრადიციაში, 

რომელიც უნივერსიტეტის, როგორც დაწესებულების, წარმოშობიდან იღებს სათავეს, და მუდამ ვლინდება 

როგორც შემოქმედებითობისა და კაცობრიობის სიკეთისათვის ცოდვის გამოვლინების შეუდარებელი 

ცენტრი. თავისი მოწოდებით, «Universitas magistrorum et scholarium» («უნივერსიტეტის პროფესორები და 

მეცნიერები»), ის თავს უძღვნის კვლევას, სწავლებასა და სტუდენტების ფორმაციას, რომლებიც თავიანთ 

მასწავლებლებთან ერთად გაერთიანებულნი არიან ცოდნის იმავე სიყვარულში.1 ის ყველა სხვა 

უნივერსიტეტთან იზიარებს იმ «gaudium de veritate» («ჭეშმარიტების სიხარული»)-ს, რომელიც ესოდენ 

ძვირფასია წმ. ავგუსტინესათვის, მაშასადამე, ჭეშმარიტების ძიების, მისი აღმოჩენისა და და ცოდნის ყველა 

სფეროში მისი გადაცემის სიხარულს.2 მისი პრივილეგირებული დავალება გულისხმობს, რომ 

«ინტელექტუალურ შრომაში არსებითად გააერთიანოს სინამდვილის ორი წყობა, რაც ძალზე ხშირადაა ისე 

წარმოჩენილი, თითქოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს: ჭეშმარიტების ძიება და უკვე ჭეშმარიტების 

წყაროს ცოდნის სიცხადე».3 

2. მრავალი წლის მანძილზე მე თვითონ მივიღე კარგი გამოცდილება, რომელმაც შინაგანად გამამდიდრა, 

იმისა, რასაც საუნივერსიტეტო ცხოვრება წარმოადგენს: ჭეშმარიტების მგზნებარე ძიება და მისი უანგარო 

გადაცემა ახალგაზრდებისა და ყველა მათთვის, ვინც ენერგიულად სწავლობენ აზროვნებას, რათა 

პატიოსნად იმოქმედონ და უკეთესად ემსახურონ საკაცობრიო საზოგადოებას. 

ამიტომაც, მსურს ყველასთან ერთად გავიზიარო ჩემი ღრმა პატივისცემა კათოლიკური უნივერსიტეტის 

მიმართ, მაშინ როცა ძლიერ ვაფასებ იმ ძალისხმევას, რომელიც მასში ხორციელდება ცოდნის სხვადასხვა 

სფეროებში. განსაკუთრებით მსურს ჩემი სიხარული გამოვხატო იმ მრავალი შეხვედრის გამო, რომელთა 

ღირსიც უფალმა გამხადა სამოციქულო მოგზაურობების დროს, სხვადასხვა კონტინენტების კათოლიკურ 

საუნივერსიტეტო საზოგადოებებთან. ჩემთვის ისინი წარმოადგენენ ყოველი კულტურის გულში 

ქრისტიანული გონიერების ნაყოფიერების ცოცხალ და იმედისმომცემ ნიშანს. ისინი მაძლევენ მტკიცე 

იმედს, რომ ქრისტიანული კულტურა ხელახლა აყვავდება ჩვენი ცვალებადი დროის იმ მრავალფეროვან 

და მდიდარ გარემოში, რომელიც რასაკვირველია სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას, მაგრამ რომელიც 

აგრეთვე მრავალი დაპირების მატარებელია ჭეშმარიტებისა და სიყვარულის სულის მოქმედების ქვეშ. 

გარდა ამისა, მსურს კმაყოფილება და მადლიერება გამოვხატო იმ უთვალავი კათოლიკე პროფესორის 

მიმართ, ვინც არაკათოლიკურ უნივერსიტეტებში მოღვაწეობენ. მათი, როგორც პროფესორებისა და 

მეცნიერების, დავალება, ქრისტიანული რწმენის შუქზე განცდილი, ძვირფასად უნდა ჩაითვალოს იმ 

უნივერსიტეტის სიკეთისათვის, რომელშიც ასწავლიან. ვინაიდან მათი ყოფნა მუდმივი სტიმულია 

ჭეშმარიტებისა და მაღლიდან მომავალი სიბრძნის უანგარო კვლევისათვის. 

3. პონტიფიკატის დასაწყისიდანვე ჩემს ვალდებულებას წარმოადგენს, რომ ეს იდეები და გრძნობები 

გავუზიარო ჩემს უახლოეს თანამშრომლებს, რომლებიც კარდინალები არიან, კათოლიკური განათლების 

კონგრეგაციას, ასევე მთელი მსოფლიოს კულტურის ქალებსა და მამაკაცებს. მართლაც, ეკლესიის 

დიალოგი ჩვენი დროის კულტურებთან ის სასიცოცხლო სფეროა, რომელშიც «ფსონი იდება ეკლესიისა და 

სამყაროს ბედზე მეოცე საუკუნის დასასრულს».4 არ არსებობს სხვა კულტურა, გარდა ერთისა: ადამიანის 

                                                             
1 შეად. პაპ ალექსანდრე IV-ის წერილი პარიზის უნივერსიტეტს, 1255 წლის 14 აპრილი, შესავალი: Bullarium Diplomatum 
…,  vol. VIII, Turin 1858, p. 602. 
2 წმ. ავგუსტინე, «აღსარებანი», X, XXIII, 33: «მართლაც, ნეტარი ცხოვრება ჭეშმარიტებიდან მიღებული სიხარულია, 

ვინაიდან ეს სიხარული მოდის შენგან, რომელიც ჭეშმარიტება ხარ, ღმერთო, ნათელო ჩემო, ხსნავ ჩემო სახისა, ღმერთო 

ჩემო»; შეად. S. Thomae, «De Malo», IX, : «ვინაიდან ადამიანისთვის ბუნებრივია ჭეშმარიტების ცოდნისაკენ ლტოლვა» 
3 იოანე პავლე II, სიტყვით გამოსვლა "Institut Catholique de Paris"-ში, 1980 წლის 1 ივნისი: Insegnamenti di Giovanni Paolo 
II, Vol. III/1 (1980), p. 1581. 
4 იოანე პავლე II, მიმართვა კარდინალებს, 1979 წლის 10 ნოემბერი: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Vol. II/2 (1979), p. 

1096; შეად. სიტყვით გამოსვლა იუნესკოში, პარიზი, 1980 წლის 2 ივნისი:  AAS 72 (1980), pp. 735-752. 
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კულტურა, ადამიანის მიერ და ადამიანისათვის.5 ხოლო ეკლესია, კაცთა მოდგმის მცოდნე, ჩემი 

წინამორბედის, პავლე VI-ის, მიერ გაეროში წამოყენებული მოსაზრების თანახმად,6 თავისი კათოლიკური 

უნივერსიტეტებისა და მათი ჰუმანისტური და სამეცნიერო მემკვიდრეობის წყალობით, იკვლევს 

ადამიანისა და სამყაროს საიდუმლოებებს, და მათ ჰფენს ნათელს, რომელსაც გამოცხადება ანიჭებს. 

4. კათოლიკური უნივერსიტეტის პატივი და პასუხისმგებლობაა, რომ უპირობოდ მიუძღვნას თავი 

ჭეშმარიტების საქმეს. ესაა მისი გზა, რომ ერთდროულად ემსახუროს ადამიანის ღირსებას და ეკლესიის 

საქმეს, რომელსაც აქვს «შინაგანი რწმენა, რომ ჭეშმარიტები მისი ნამდვილი მოკავშირეა... და რომ ცოდნა 

და გონება რწმენის ერთგული მსახურებია».7 ისე, რომ არანაირად არ უგულებელჰყოს სასარგებლო ცოდნის 

მიღება, კათოლიკური უნივერსიტეტი გამოირჩევა იმ მთელი ჭეშმარიტების თავისუფალი ძიებით, რაც 

უკავშირდება ბუნებას, ადამიანსა და ღმერთს. მართლაც, ჩვენს ეპოქას სასწრაფოდ ესაჭიროება ამგვარი 

უანგარო მსახურება, რაც ჭეშმარიტების განცხადებას გულისხმობს, - იმ ფუნდამენტური ფასეულობის, 

რომლის გარეშეც ისპობა თავისუფლება, სამართლიანობა და ადამიანის ღირსება. გარკვეული საყოველთაო 

ჰუმანიზმის მეშვეობით, კათოლიკური უნივერსიტეტი სრულად უძღვნის თავს ჭეშმარიტების ყველა 

ასპექტის ძიებას, მათი არსებითი კავშირით უზენაეს ჭეშმარიტებათან, რომელიც ღმერთია. ამიტომაც ის, 

ყოველგვარი შიშის გარეშე, არამედ ენთუზიაზმით, ძალისხმევას იჩენს ცოდნის ყველა გზაზე და 

შეგნებული აქვს, რომ წინ უსწრებს ის, ვინც არის «გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე»,8 ლოგოსი, რომლის 

გონიერებისა და სიყვარულის სულიც უბოძებს ადამიანს, რომ თავისი გოენიერებით იპოვნოს საბოლოო 

სინამდვილე, რომელიც მისი წყარო და მიზანია, და მხოლოდ მას ძალუძს მთელი სისავსით უბოძოს ის 

სიბრძნე, რომლის გარეშეც სამყაროს მომავალი საფრთხეში იქნება. 

5. სწორედ ჭეშმარიტების უანგარო კვლევის გარემოში იძენს სინათლესა და აზრს ურთიერთობა რწმენას 

და გონებას შორის. «Intellege ut credas; crede ut intellegas»:9 წმ. ავგუსტინეს ეს მოწოდება კათოლიკურ 

უნივერსიტეტებსაც ეხებათ, ვინაიდან მოხმობილნი არიან, რომ გაბედულად ეძიონ გამოცხადებისა და 

ბუნების სიმდიდრეები, რათა გონებისა და რწმენის ერთობლივმა ძალისხმევამ შესაძლებლობა მისცეს 

ადამიანებს, რომ მიაღწიონ თავიანთი ადამიანურობის სრულყოფილ ზღვარს, ღმრთის ხატად და 

მსგავსებად შექმნილებმა, კვლავაც უფრო საოცრად განახლებულებმა, ცოდვის შემდეგ, ქრისტეში და 

მოხმობილებმა, რომ გაიბრწყინონ სულის ნათელზე. 

6. კათოლიკური უნივერსიტეტი, იმ შეხვედრის წყალობით, რომელსაც ხორცს ასხამს სახარების მხსნელი 

გზავნილის განუზომელ სიმდიდრესა და ცოდნის იმ სფეროთა სიმრავლეს და უსაზღვროებას შორის, 

რომლებშიც ვლინდება, შესაძლებლობას აძლევს ეკლესიას, რომ შეუდარებლად ნაყოფიერი დიალოგი 

აწარმოოს ნებისმიერი კულტურის ყველა ადამიანთან. ვინაიდან ადამიანი ღირსეულად ცხოვრობს 

კულტურის წყალობით და, თუკი თავის სისავსეს ჰპოვებს ქრისტეში, ეჭვი არაა, რომ სახარება, მას რომ 

აღწევს და ანახლებს ყოველ მის განზომილებაში, ნაყოფიერია კულტურისთვისაც, რომელშიც ადამიანი 

ცხოვრობს. 

7. დღევანდელ სამყაროში, რომელიც მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ძალზე სწრაფი განვითარებით 

ხასიათდება, კათოლიკური უნივერსიტეტის ამოცანები სულ უფრო დიდ აზრსა და სასწრაფო ხასიათს 

იძენს. მართლაც, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური აღმოჩენები, თუ ერთი მხრივ უზარმაზარ ეკონომიკურ 

და სამრეწველო ზრდას იწვევენ, მეორე მხრივ უდავოდ მნიშვნელოვანი კვლევის საჭიროებას წამოჭრიან, 

რომლის მიზანიც იმის უზრუნველყოფაა, რომ ახალი აღმოჩენები გამოყენებული იქნეს ცალკეული 

ინდივიდებისა და მთლიანად საზოგადოების უსათუო სიკეთისათვის. თუკი ამ მნიშვნელობის ძიება 

ყოველი უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობაა, კათოლიკური უნივერსიტეტი განსაკუთრებით 

                                                             
5 შეად. იოანე პავლე II, სიტყვით გამოსვლა კოიმბრას უნივერსიტეტში, 1982 წლის 15 მაისი: Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II, Vol. V/2 (1982), p. 1692. 
6 პავლე VI, მიმართვა სახელმწიფოთა წარმომადგენლებს, 1965 წლის 4 ოქტომბერი: Insegnamenti di Paolo VI, Vol. III 

(1965), p. 508. 
7 JOHN HENRY CARDINAL NEWMAN, The Idea of a University, London, Longmans, Green and Company, 1931, p. XI. 
8 იო 14,6. 
9 შეად. წმ. ავგუსტინე, Serm. 43, 9: PL 38, 258. შეად. აგრეთვე წმ. ანსელმი, Proslogion, chap. I: PL 158, 227. 



4 
 

მოწოდებულია, რომ უპასუხოს ამ მოთხოვნას: მისი ქრისტიანული შთაგონება მისგან მოითხოვს, რომ 

თავის კვლევა-ძიებაში მოიცვას მორალური, სულიერი და რელიგიური განზომილება და შეაფასოს 

მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევები პიროვნების მთლიანობის ხედვით. 

ამგვარი გარემოში, კათოლიკური უნივერსიტეტები მოწოდებულნი არიან მუდმივი განახლებისაკენ 

როგორც იმის გამო, რომ უნივერსიტეტები არიან, ასევე იმის გამო, რომ კათოლიკურები არიან. ვინაიდან 

«სასწორზე დევს სამეცნიერო კვლევისა და ტექნოლოგიის, საზოგადოებრივი თანაცხოვრების, კულტურის 

მნიშვნელობა, მაგრამ, კვლავაც უფრო სიღრმისეულად, სასწორზე დევს თავად ადამიანის მნიშვნელობა».10 

ამგვარი განახლება მოითხოვს ცხად შეგნებას, რომ თავისი კათოლიკური ხასიათით უნივერსიტეტს მეტად 

შეუძლია წარმართოს ჭეშმარიტების უანგარო კვლევა: მაშასადამე, კვლევა, რომელიც არ ექვემდებარება 

რაიმე სახის კერძო ინტერესებს და არც მათი ზეგავლენის ქვეშაა. 

8. რაკი საეკლესიო უნივერსიტეტებსა და ფაკულტეტებს უკვე მივუძღვენი სამოციქულო კონსტიტუცია 

Sapientia Christiana,11 ახლა ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ კათოლიკურ უნივერსიტეტებს შევთავაზო 

ანალოგიური სახელმძღვანელო ტექსტი, რომელიც მათთვის იქნება როგორც «magna charta» («დიდი 

ქარტია»), საუნივერსიტეტო სფეროში ეკლესიის ძალზე ხანგრძლივი და ნაყოფიერი გამოცდილებით 

გამდიდრებული და მომავლის იმედისმომცემი რეალიზაციის მიმართ გახსნილი, რაც გაბედულ 

შემოქმედებითობასა და მტკიცე ერთგულებას მოითხოვს. 

9. წინამდებარე დოკუმენტი განსაკუთრებით განკუთვნილია კათოლიკური უნივერსიტეტების 

ხელმძღვანელთათვის, შესაბამისი აკადემიური საზოგადოებებისათვის, ყველა მათთვის, ვინც მათით არის 

დაინტერესებული, განსაკუთრებით ეპისკოპოსებისთვის, რელიგიური კონგრეგაციებისა და საეკლესიო 

დაწესებულებებისათვის, მრავალი საერო პირისათვის, ვინც უმაღლესი განათლების დიდ მისიაში 

მოღვაწეობენ. მისი მიზანია, რომ «საჯაროდ, სტაბილურად და უნივერსალურად მონაწილეობდეს 

ქრისტიანული აზრი უფრო მაღალი კულტურის განვითარების მცდელობაში, ხოლო ამ ინსტიტუტების 

აღსაზრდელები განსწავლულ ადამიანებად უნდა ჩამოყალიბდნენ, რომლებიც მზად იქნებიან, შეასრულონ 

საზოგადოებაში სერიოზული მოვალეობები და იყვნენ სარწმუნოების მოწმენი სამყაროში».12 

10. კათოლიკური უნივერსიტეტების გარდა, აგრეთვე მივმართავ უმაღლესი სწავლების მრავალ 

კათოლიკურ დაწესებულებასაც. მათი ბუნებისა და კუთვნილი მიზნების შესაბამისად, მათ საერთო აქვთ 

უნივერსიტეტის ზოგიერთი ან ყველა მახასიათებელი და საკუთარ წვლილს სთავაზობენ ეკლესიასა და 

საზოგადოებას როგორც კვლევის მეშვეობით, ისე განათლების ან პროფესიული მომზადების საშუალებით. 

თუკი ეს დოკუმენტი კონკრეტულად ეხება კათოლიკურ უნივერსიტეტს, მისი მიზანია მოიცვას უმაღლესი 

სწავლების ყველა კათოლიკური დაწესებულება, რომლებიც დაკავებულნი არიან ადამიანებსა და 

კულტურებში ქრისტეს სახარების გზავნილის გარდაქმნით. 

ამიტომაც, დიდი ნდობითა და იმედით მოვუწოდებ ყველა კათოლიკურ უნივერსიტეტს, რომ შეასრულონ 

თავიანთი შეუცვლელი ამოცანა. მათი მისია სულ უფრო აუცილებელია იმისათვის, რომ ეკლესია შეხვდეს 

მეცნიერების განვითარებასა და ჩვენი დროის კულტურას. 

ყველა მოძმე ეპისკოპოსთან ერთად, ვინც ჩემთან ერთად იზიარებენ სამწყსო მსახურებას, მსურს 

გამოვხატო ღრმა რწმენა, რომ კათოლიკური უნივერსიტეტი უდავოდ ერთ-ერთი საუკეთესო იარაღია, 

რომელსაც ეკლესია სთავაზობს ჩვენს ეპოქას, რომელიც ჭეშმარიტებისა და სიბრძნის ძიებას გულისხმობს. 

რაკი აკისრია მისია, რომ კეთილი უწყება მიუტანოს ყველა ადამიანს, ეკლესია მუდამ დაინტერესებული 

უნდა იყოს ამ დაწესებულებით. მართლაც, კათოლიკური უნივერსიტეტები, კვლევა-ძიებითა და 

                                                             
10 შეად. იოანე პავლე II, მიმართვა საერთაშორისო კონგრესს კათოლიკური უნივერსიტეტების შესახებ, 1989 წლის 25 

აპრილი, ნ. 3: AAS 18 (1989), p. 1218. 
11 იოანე პავლე II, სამოციქულო კონსტიტუცია Sapientia Christiana საეკლესიო უნივერსიტეტებისა და ფაკულტეტების 

შესახებ, 1979 წლის 15 აპრილი: AAS 71 (1979), pp. 469-521. 
12 ვატიკანის II კრება, დეკლარაცია ქრისტიანული აღზრდის შესახებ Gravissimum Educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737. 
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სწავლებით, თანამედროვე დროში შესაფერისად ეხმარებიან კულტურის ძველი და ახალი საუნჯეების,  

«nova et vetera»-ს, პოვნას, იესოს სიტყვისამებრ.13 

11. და ბოლოს, მივმართავ მთელ ეკლესიას, დარწმუნებული, რომ კათოლიკური უნივერსიტეტები 

საჭირონი არიან მისი ზრდის და ქრისტიანული კულტურის და ადამიანის პროგრესის განვითარებისთვის. 

ამიტომაც, მთელი საეკლესიო საკრებულო მოხმობილია, რომ მხარი დაუჭიროს უმაღლესი სწავლების 

კათოლიკურ დაწესებულებებს და დაეხმაროს მათ განვითარებისა და განახლების პროცესში. ის 

განსაკუთრებით მოხმობილია, რომ დაიცვას სამოქალაქო საზოგადოებაში ამ დაწესებულებების უფლებები 

და თავისუფლება, ეკონომიკური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს მათ, პირველ რიგში იმ ქვეყნებში, რომლებსაც 

სასწრაფოდ ესაჭიროებათ ეს, და დახმარება გაუწიოს ახალი კათოლიკური უნივერსიტეტევის 

დაფუძნებაში, სადაც ამის საჭიროებაა. 

ვიმედოვნებ, რომ მოცემული განკარგულებები, ვატიკანის II კრების სწავლებაზე დაფუძნებული, 

კანონიკური სამართლის კოდექსის დირექტივებზე შესაძლებლობას მისცემს კათოლიკურ 

უნივერსიტეტებს და უმაღლეს სწავლების სხვა კათოლიკურ დაწესებულებებს, რომ შეასრულონ თავიანთი 

შეუცვლელი მისია იმ ახალი მადლით, რომელიც ახალ ათასწლეულზე გადმოდის. 

 

 

ნაწილი I 

იდენტობა და მისია  

ა. კათოლიკური უნივერსიტეტის იდენტობა 

1. ბუნება და მიზნები 

12. ყოველი უნივერსიტეტი, რამდენადაც უნივერსიტეტია, აკადემიური საზოგადოებაა, რომელიც 

ზედმიწევნით და გადამწყვეტად უწყობს ხელს ადამიანის ღირსების და კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვასა და განვითარებას კვლევის, სწავლებისა და იმ სხვადასხვაგვარი მსახურების მეშვეობით, 

რომელსაც ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო საზოგადოებებს სთავაზობენ.14 ის სარგებლობს იმ 

ინსტიტუციური ავტონომიით, რომელიც აუცილებელია მისი ფუნქციების ეფექტურად შესასრულებლად, 

და თავის წევრებს უზრუნველჰყოფს აკადემიური თავისუფლებით ინდივიდისა და საზოგადოების 

უფლებათა დაცვით, ჭეშმარიტებისა და საერთო სიკეთის მოთხოვნათა ფარგლებში.15 

13. ვინაიდან კათოლიკური უნივერსიტეტის მიზანი საზოგადოებისა და კულტურის დიდი პრობლემების 

წინაშე საუნივერსიტეტო სამყაროში ქრისტიანული ყოფნის ინსტიტუციურად უზრუნველყოფაა,16 მას 

                                                             
13 მათ 13,52. 
14 შეად. The Magna Carta of the European Universities, Bologna, Italy, 18 September 1988, "Fundamental Principles". 
15 შეად. ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახებ Gaudium et Spes, 59: 
AAS 58 (1966), p. 1080; დეკლარაცია კათოლიკური აღზრდის შესახებ Gravissimum Educationis, 10: AAS 58 (1966), p. 737.  

«ინსტიტუციური ავტონომია» ნიშნავს, რომ აკადემიური დაწესებულების მართვა არის და რჩება დაწესებულების 

შიგნით. «აკადემიური თავისუფლება» არის იმათთვის მიცემული გარანტია, ვინც დაკავებულნი არიან სწავლებითა და 

კვლევით, რომ ცოდნის საკუთარი კონკრეტული სფეროს გარემოში და ასეთი სფეროს კუთვნილ მეთოდებთან 

თანხმობაში შეძლონ ჭეშმარიტების ძიება, სადაც ამას ანალიზი და ფაქტები მოითხოვს, და ასწავლონ და გამოაქვეყნონ 

ასეთი კვლევის შედეგები, ხსენებული კრიტერიუმებით შესრულებული და, ამგვარად, ინდივიდისა და საზოგადოების 

უფლებათა დაცვით ჭეშმარიტებისა და საერთო სიკეთის მოთხოვნათა შესაბამისად. 
16 ამ დოკუმენტში გამოყენებული კულტურის ცნება ორმაგ განზომილებას მოიცავს: ჰუმანისტური და სოციო-
ისტორიული. “ფართო გაგებით, სიტყვა ‘კულტურა’ აღნიშნავს ყველაფერს, რითაც ადამიანი ხვეწავს და ავითარებს 

სულისა და სხეულის მრავალფეროვან ნიჭებს, ცდილობს, მთელი სამყარო შემეცნებითა და მუშაობით თავის 

ძალაუფლებას დაუქვემდებაროს. ზნეთა და ინსტიტუციათა განვითარების საფუძველზე ადამიანი უფრო ჰუმანურს 

ხდის სოციალურ ცხოვრებას, როგორც ოჯახში, ასევე მთელ სამოქალაქო საზოგადოებაში. საუკუნეთა მანძილზე ის 

თავის ქმნილებებში გამოხატავს, გადასცემს და ინახავს მრავალ სულიერ გამოცდილებასა  და მისწრაფებას, რათა ისინი 
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უნდა ჰქონდეს, რამდენადაც კათოლიკურია, შემდეგი ძირითადი მახასიათებლები: 1) არა მარტო 

ცალკეული ინდივიდების, არამედ საუნივერსიტეტო საზოგადოების, როგორც ასეთის, ქრისტიანული 

შთაგონება; 2) კათოლიკური სარწმუნოების შუქზე, განუწყვეტელი რეფლექსია ადამიანის ცოდნის მზარდ 

საგანძურზე, რაშიც თავისი კვლევებით შეაქვს წვლილი; 3) ერთგულება ქრისტიანული გზავნილის მიმართ 

ისე, როგორც ის ეკლესიის მიერაა წარმოდგენილი; 4) ინსტიტუციური ვალდებულება ღმრთის ერისა და 

საკაცობრიო ოჯახისადმი მსახურების მიმართ მათ გზაზე იმ ტრანსცენდენტური მიზნისაკენ, რომელიც 

აზრს ანიჭებს ცხოვრებას.17 

14. «ამ ოთხი მახასიათებლის შუქზე ცხადია, რომ სწავლების, კვლევისა და ყველა უნივერსიტეტისათვის 

საერთო მომსახურებების გარდა, კათოლიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუციური ვალდებულების გამო, 

თავის დავალებას ანიჭებს შთაგონებასა და ქრისტიანული გზავნილის ნათელს. ამიტომაც, კათოლიკურ 

უნივერსიტეტში კათოლიკური იდეალები, მიდგომები და პრინციპები აღწევენ და ავსებენ 

უნივერსიტეტის საქმიანობებს, ასეთ საქმიანობათა კუთვნილი ბუნებისა და ავტონომიის შესაფერისად. 

ერთი სიტყვით, რაკი ერთდროულად არის უნივერსიტეტი და კათოლიკური, ის ერთობლივად უნდა იყოს 

მეცნიერთა საზოგადოება, რომლებიც ადამიანური ცოდნის სხვადასხვა სფეროებს წარმოადგენენ, და 

აკადემიური დაწესებულება, სადაც ცოცხლადაა წარმოდგენილი კათოლიკობა».18 

15. ამგვარად, კათოლიკური უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც მეცნიერები სიღრმისეულად იკვლევენ 

სიმადვილეს ყოველი აკადემიური დისციპლინის კუთვნილი მეთოდებით, და ასე შეაქვთ წვლილი 

ყოველგვარი ადამიანური ცოდნის საგანძურის გამდიდრებაში. ყოველი დისციპლინა სისტემატური გზით 

შეისწავლება, შემდეგ სხვადასხვა დისციპლინები დიალოგში შედიან ერთმანეთთან 

ურთიერთგამდიდრების მიზნით. ასეთი კვლევა, გარდა იმისა, რომ ეხმარება მამაკაცებსა და ქალებს 

ჭეშმარიტების განუწყვეტლივ მიყოლაში, იმ ნდობის ქმედით დამოწმებას იძლევა, ესოდენ აუცილებელს, 

რომელიც ეკლესიას აქვს მეცნიერებისა და კვლევის შინაგანი ფასეულობის მიმართ.  

კათოლიკურ უნივერსიტეტში კვლევა აუცილებლად მოიცავს: ა) ცოდნის ინტეგრაციას; ბ) დიალოგს 

რწმენას და გონებას შორის; გ) ეთიკურ ინტერესს; და დ) თეოლოგიურ პერსპექტივას. 

16. ცოდნის ინტეგრაცია არის პროცესი, რომელიც გამუდმებით სრულყოფას საჭიროებს. გარდა ამისა, ჩვენს 

დროში ცოდნის ზრდა, რომელსაც ემატება ცოდნის მზარდი დანაწილება ცალკეულ აკადემიურ 

დისციპლინებად, ასეთ ამოცანას სულ მეტად ართულებს. მაგრამ უნივერსიტეტმა, და განსაკუთრებით 

ჭეშმარიტების კვლევისკენ მიმართული ორგანოების მქონე უნივერსიტეტმა... ხელი უნდა შეუწყოს ასეთ 

უმაღლეს სინთეზს, რომელშიც მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჭეშმარიტების წყურვილს მოიკლავს, რომელიც 

ღრმადაა ჩაწერილი ადამიანის გულში».19 ფილოსოფიისა და თეოლოგიის განსაკუთრებული წვლილით, 

უნივერსიტეტის მეცნიერები მუდამ შეეცდებიან, რომ განსაზღვრონ თითოეული დისციპლინის 

ფარდობითი ადგილი და მნიშვნელობა ადამიანისა და სამყაროს იმ ხედვის ფარგლებში, რომელიც 

განათებულია სახარებით და, ამდენად, ქრისტე-ლოგოსისადმი რწმენით, როგორც შექმნისა და 

საკაცობრიო ისტორიის ცენტრი.  

                                                             
მრავალი ადამიანის - მეტიც: მთელი კაცობრიობის წინსვლას მოხმარდეს. აქედან გამომდინარე, ადამიანური 

კულტურა აუცილებლად გულისხმობს ისტორიულ და სოციალურ ასპექტს, ხოლო სიტყვა ‘კულტურა’ ხშირად 

სოციოლოგიურ და ეთნოლოგიურ მნიშვნელობასაც კი იძენს”. ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია 

თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახებ Gaudium et Spes, n. 53: AAS 58 (1966), p. 1075. 
17 L'Université Catholique dans le monde moderne. Document final du 2ème Congrès des Délégués des Universités Catholiques, 

Rome, 20-29 November 1972, § 1. 
18 იქვე. 
19 იოანე პავლე II, მიმართვა კათოლიკური უნივერსიტეტების საერთაშორისო შეხვედრას, 25 აპრილი, 1989წ, n. 4: AAS 

81 (1989), p. 1219. შეად. აგრეთვე ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის 

შესახებ Gaudium et Spes, n. 61: AAS 58 (1966), pp. 1081-1082. კარდინალი ნიუმენი შენიშნავს, რომ უნივერსიტეტი 

«აცხადებს, რომ ყოველგვარ სწავლებას, რომელსაც ახორციელებს, ანიჭებს მის კუთვნილ ადგილსა და მის სამართლიან 

საზღვრებს, განსაზღვრავს უფლებებს, ადგენს ურთიერთობებს და ხორცს ასხამს თითოეული და ყველა მათგანის 

ურთიერთმოზიარეობას». 
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17. ინტეგრაციის ხელშეწყობით, კათოლიკური უნივერსიტეტი უფრო კონკრეტულად უნდა დაკავდეს 

რწმენასა და გონებას შორის დიალოგით, რათა უფრო სიღრმისეულად დაინახოს, როგორ თანხვდებიან 

რწმენა და გონება ერთ ჭეშმარიტებაზე. თუმც კი თითოეული აკადემიური დისციპლინა საკუთარ 

მთლიანობასა და მეთოდებს ინარჩუნებს, ეს დიალოგი ნათლად აჩვენებს, რომ «თუ ყველა დისციპლინაში 

მეთოდური კვლევა მართლაც მეცნიერულად და ზნეობრივი ნორმების შესაბამისად წარიმართება, იგი 

არასდროს დაუპირისპირდება რწმენას, რადგან როგორც მიწიერი, ასევე რწმენის სფეროს საწყისი არის 

ღმერთი».20 ერთი ჭეშმარიტების ცოდნის ორი სხვადასხვა დონის სასიცოცხლო ინტეგრაცია ბიძგს აძლევს 

დიდ სიყვარულს იმავე ჭეშმარიტების მიმართ და ხელს უწყობს ადამიანის ცხოვრებისა და ქმნილების 

მიზნის მნიშვნელობის უფრო ფართო გაგებას. 

18. რაკი ცოდნა ადამიანს უნდა ემსახურებოდეს, კათოლიკურ უნივერსიტეტში კვლევა მუდამ ხორცს 

ისხამს ეთიკური და მორალური შედეგების ინტერესით, როგორც მისი მეთოდებისთვის, ისევე მისი 

აღმოჩენებისთვის დამახასიათებელი. თუმცა ყოველგვარ კვლევაშია წარმოდგენილი, ეს ინტერესი 

განსაკუთრებით საშურია სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის სფეროში. «არსებითია, რომ 

დარწმუნებულნი ვიყოთ ტექნიკაზე ეთიკის პრიორიტეტში, საგნებზე პიროვნების პირველობაში, 

მატერიაზე სულის აღმატებულებაში. ადამიანის საქმე მაშინ იქნება შესრულებული, როდესაც ცოდნა 

სინდისს უკავშირდება. მეცნიერები მხოლოდ მაშინ დაეხმარებიან ნამდვილად კაცობრიობას, როდესაც 

დაიცავენ “სამყაროზე ადამიანის და ადამიანზე ღმერთის აღმატებულების აზრს”».21 

19. თეოლოგია განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ცოდნის სინთეზის კვლევაში, ისევე 

როგორც რწმენასა და გონებას შორის დიალოგში. გარდა ამისა, მას თავისი წვლილი შეაქვს სხვა 

დისციპლინების მნიშვნელოვან გამოკვლევაში, არა მარტო ეხმარება მათ, რომ გარკვეულწილად 

შეისწავლონ შესაბამისი აღმოჩენები, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანებსა და საზოგადოებაზე, 

არამედ ხელს უწყობს იმ პერსპექტივასა და ორიენტაციასაც, რომლებიც  მათ მეთოდოლოგიებშია 

მოცემული. თავის მხრივ, ამ სხვა დისციპლინებთან და მათ აღმოჩენებთან ურთიერთქმედება ამდიდრებს 

თეოლოგიას, სთავაზობს რა მათ დღევანდელი სამყაროს უკეთეს გაგებას და მეტად ადაპტირებს რა 

თეოლოგიურ კვლევას დღევანდელ მოთხოვნებთან. რაკი მოწმობს აკადემიურ დისციპლინებს შორის 

თეოლოგიის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, ყოველ კათოლიკურ უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს 

თეოლოგიის ფაკულტეტი ან, სულ მცირე, კათედრა.22 

20. კვლევა-ძიებასა და სწავლებას შორის ახლო ურთიერთობის გათვალისწინებით, მართებულია, რომ 

კვლევის ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები გავლენას ახდენდეს მთლიან სწავლებაზე. მაშინ როდესაც 

თითოეული დისციპლინა სისტემატური გზითა და საკუთარი მეთოდების საფუძველზე უნდა 

შეისწავლებოდეს, ინტერდისციპლინურობა, რომელსაც აძლიერებს ფილოსოფიისა და თეოლოგიის 

წვლილი, ეხმარება სტუდენტებს, რომ შეიძინონ სინამდვილის ორგანული ხედვა და განივითარონ 

ინტელექტუალური პროგრესის ულევი სურვილი. ცოდნის გადაცემაში ხაზი უნდა გაესვას იმას, თუ 

როგორ იხსნება ადამიანის გონება თავისი რეფ;ექსიით სულ უფრო ფართო საკითხების მიმართ, და თუ 

როგორ შეიძლება მოდიოდეს მათზე სრულყოფილი პასუხი მხოლოდ და მხოლოდ მაღლიდან რწმენის 

მეშვეობით. გარდა ამისა, მორალური შედეგები, რომლებიც თითოეულ დისციპლინაშია, მოცემული 

დისციპლინის სწავლების შემადგენელ ნაწილად განიხილება; ამიტომაცაა, რომ მთელი საგანმანათლებლო 

პროცესი საბოლოოდ პიროვნების ინტეგრალური განვითარებისკენაა მიმართული. და ბოლოს, 

                                                             
20 ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახევ Gaudium et Spes, 36: AAS 

58 (1966), p. 1054  მეცნიერთა ჯგუფს ვეუბნებოდი, რომ «მაშინ, როდესაც გონება და რწმენა უსათუოდ წარმოადგენენ 

ცოდნის ორი სხვდასხვა წყობას, თითოეული მათგანი ავტონომიურია თავისი მეთოდებით, საბოლოოდ კი ორივე უნდა 

თანხვდებოდეს ერთი მთლიანი სინამდვილის აღმოჩენაში, რომელსაც თავისი საწყისი ღმერთში აქვს». (იოანე პავლე 

II, მიმართვა შეხვედრაზე გალილეის შესახებ, 1983 წლის 9 მაისი,  n. 3: AAS 75 [1983], p. 690). 
21 იოანე პავლე II, მიმართვა იუნესკოს, 1980 წლის 2 ივნისი, n. 22: AAS 72 (1980), p. 750. ციტატის ბოლო ნაწილი იყენებს 

მეცნიერებათა პონტიფიკური აკადემიისადმი მიმართულ სიტყვებს, 1979 წლის 10 ნოემბერი: Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II, Vol. II/2 (1979), p. 1109. 
22 შეად. ვატიკანის II კრება, დეკლარაცია კათოლიკური აღზრდის შესახებ Gravissimum Educationis, n. 10: AAS 58 (1966), 

p. 737. 
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კათოლიკური თეოლოგია, რომელიც წმიდა წერილისადმი, ტრადიციის და ეკლესიის მაგისტერიუმისადმი 

სრული ერთგულებით ისწავლება, სახარების პრინციპების ცხად ცოდნას იძლევა, რომელიც გაამდიდრებს 

ადამიანის ცხოვრების აზრს და მას ახალი ღირსებით შემოსავს. 

კვლევისა და სწავლების მეშვეობით სტუდენტები ფორმაციას იღებენ სხვადასხვა დისციპლინებში, რათა 

ნამდვილად კომპეტენტურები გახდნენ კონკრეტულ სფეროში, რომელშიც თავს მიუძღვნიან 

საზოგადოებისა და ეკლესიისადმი მსახურებას, მაგრამ, იმავე დროს, ისინი განისწავლებიან იმისათვის, 

რომ საკუთარი რწმენა დაამოწმონ სამყაროს წინაშე. 

2. საუნივერსიტეტო საზოგადოება 

21. კათოლიკური უნივერსიტეტი თავის მიზნებს ასრულებს ვალდებულებითაც, რომ ჩამოაყალიბოს 

ნამდვილად ადამიანური საზოგადოება, ქრისტეს სულით ცოცხალქმნილი. მისი ერთობის წყარო 

მოედინება ჭეშმარიტებისადმი საერთო თავშეწირვიდან, ადამიანის ღირსების ხედვიდან და, საბოლოოდ, 

პიროვნებიდან და ქრისტეს გზავნილიდან, რომელიც ამ დაწესებულებას თავის გამორჩეულ ხასიათს 

ანიჭებს. როგორც ამ მიდგომის შედეგი, საუნივერსიტეტო საზოგადოებას სიცოცხლეს აძლევს 

თავისუფლებისა და სიყვარულის სულისკვეთება; მას ახასიათებს ურთიერთპატივისცემა, გულწრფელი 

დიალოგი, თითოეულის უფლებათა დაცვა. ის ეხმარება ყველა თავის წევრს, რომ მიაღწიონ საკუთარი 

თავის რეალიზაციას, როგორც პიროვნებებმა. ამ საზოგადოების ყოველი წევრი, თავის მხრივ, ხელს უწყობს 

ერთობას და წვლილი შეაქვს, საკუთარი როლისა და შესაძლებლობების მიხედვით, გადაწყვეტილებებში, 

რომლებიც იმავე საზოგადოებას ეხება, ასევე ეხმარება ამ დაწესებულების კათოლიკური ხასიათის 

შენარჩუნებას და გაძლიერებას. 

22.  უნივერსიტეტის მასწავლებლები უნდა ესწრაფვოდნენ, რომ გაიუმჯობესონ კომპეტენცია და შეეცადონ, 

რომ თანმიმდევურლი მსოფლიო ხედვის ფარგლებში ცალკეულ დისციპლინაში შეიმუშაონ კვლევის 

შინაარსი, მიზნები, მეთოდები და შედეგები. მასწავლებლებს შორის ქრისტიანები მოწოდებულნი არიან, 

რომ იყვნენ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ცხოვრების მოწმობები და პედაგოგები, რომელიც ნათლად აჩვენებს 

მიღწეულ ინტეგრაციას რწმენასა და ცხოვრებას შორის, და პროფესიულ კომპეტენციასა და ქრისტიანულ 

სიბრძნეს შორის. ყველა მასწავლებელი შთაგონებული უნდა იყოს აკადემიური იდეალებით და 

ჭეშმარიტად ადამიანური ცხოვრების პრინციპებით.  

23. სტუდენტები მოწოდებულნი არიან, რომ მიიღონ განათლება, რომელიც აერთიანებს მაღალ ხარისხს 

ჰუმანისტურ და კულტურულ განვითარებაში სპეციალიზებული პროფესიული სწავლებით. ყველაზე 

მეტად ისინი მოწოდებულნი არიან, რომ განაგრძონ ცხოვრებისეული ჭეშმარიტებისა და აზრის ძიება, 

მაშინ, როდესაც “ადამიანური სული ისე უნდა მუშავდებოდეს, რომ გაიზარდოს მისი უნარი, 

დაინტერესდეს, გაიგოს, განჭვრიტოს, პიროვნულად განსაჯოს, და რელიგიური, ზნეობრივი და 

სოციალური გრძნობა განავითაროს”.23 ეს შესაძლებლობას აძლევს მათ, რომ მიიღონ ან, თუ უკვე მიიღეს, 

გაიღრმაონ ცხოვრების ქრისტიანული გზა, რომელიც ავთენტურია. მათ უნდა გაიაზრონ საკუთარი 

პროფესიული ცხოვრების პასუხისმგებლობა, ენთუზიაზმი, რომ იყვნენ ხვალინდელი დღის განსწავლული 

‘ლიდერები’, რომ იყვნენ ქრისტეს მოწმობები, სადაც არ უნდა იყენებდნენ თავიანთ პროფესიას. 

24. კათოლიკურ უნივერსიტეტში დირექტორები და ადმინისტრატორები ხელს უწყობენ უნივერსიტეტისა 

და მისი საზოგადოების მუდმივ ზრდას მსახურების ხელმძღვანელობით; არააკადემიური პერსონალის 

თავდადება და მოწმობა სასიცოცხლოა უნივერსიტეტის იდენტობისა და ცხოვრებისათვის. 

25. მრავალი კათოლიკური უნივერსიტეტი რელიგიური კონგრეგაციების მიერაა დაფუძნებული, და ისინი 

კვლავაც დამოკიდებულნი არიან მათ მხარდაჭერაზე; ეს რელიგიური კონგრეგაციები, რომლებიც 

უმაღლესი განათლების სამოციქულო მისიას უძღვნიან თავს, აღძრულნი არიან, რომ დაეხმარონ ამ 

                                                             
23 ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახევ Gaudium et Spes, n. 59: AAS 

58 (1966), p. 1080. კარდინალი ნიუმენი ამგვარად აღწერს ამ იდეალს: “ყალიბდება გონების ჩვევა, რომელიც მთელი 

ცხოვრება გრძელდება, რომლის თვისებებიცაა თავისუფლება, სამართლიანობა, სიმშვიდე, ზომიერება და სიბრძნე”. 

(Op. cit., pp. 101-102). 
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ინსტიტუციებს მათი ვალდებულების განახლებაში, და განაგრძონ ბერ-მონაზვნების მომზადება, 

რომლებსაც შეუძლიათ დადებითად შეუწყონ ხელი კათოლიკური უნივერსიტეტის მისიას. 

საერო პირები საუნივერსიტეტო საქმიანობებში პოულობენ საშუალებას, რომლის მეშვეობითაც მათაც 

შეუძლიათ შეასრულონ მნიშვნელოვანი სამოციქულო როლი ეკლესიაში და, დღეს უმეტეს კათოლიკურ 

უნივერსიტეტებში, აკადემიური საზოგადოება მეტწილად საერო პირებისგან შედგება; სულ მეტი საერო 

მამაკაცი და ქალი იღებს მნიშვნელოვან ფუნქციებსა და პასუხისმგებლობებს ამ ინსტიტუციების მართვაზე. 

ეს საერო კათოლიკეები პასუხობენ ეკლესიის მოწოდებას, “რომ იმყოფებოდნენ, როგორც გაბედულებისა 

და ინტელექტუალური შემოქმედებითობის ნიშნები, კულტურის პრივილეგირებულ ადგილებში, ანუ, 

ზოგადსაგანმანათლებლო და საუნივერსიტეტო სამყაროში”.24 კათოლიკური უნივერსიტეტების მომავალი 

დიდწილად დამოკიდებულია საერო კათოლიკეების კომპეტენტურ და თავდადებულ მსახურებაზე. 

ეკლესია ამ ინსტიტუციებში მათ განვითარებად ყოფნას ხედავს, როგორც იმედის ნიშანს და როგორც 

ეკლესიასა და სამყაროში შეუცვლელი საერო მოწოდების დადასტურებას, დარწმუნებული, რომ საერო 

პირები, თავიანთი განსაკუთრებული როლის გამოყენებით, “გაანათებენ და წარმართავენ ამ (დროებით) 

საქმეებს იმგვარად, რომ ყოველთვის დაიწყებენ, განავითარებენ და განაგრძობენ ქრისტეს გონებისამებრ, 

შემოქმედისა და გამომსყიდველის ქებისამებრ”.25 

26. მრავალი კათოლიკური ინსტიტუციის საუნივერსიტეტო საზოგადოება მოიცავს სხვა ეკლესიების, 

საეკლესიო საკრებულოებისა და რელიგიების წევრებს, და აგრეთვე იმათ, ვინც არ აღიარებენ რომელიმე 

რელიგიურ რწმენას. ეს მამაკაცები და ქალები თავიანთ მომზადებასა და გამოცდილებას სთავაზობენ 

სხვადასხვა აკადემიური დისციპლინის ან სხვა საუნივერსიტეტო ამოცანების ხელშეწყობაში. 

3. კათოლიკური უნივერსიტეტი ეკლესიაში 

27. ყოველი კათოლიკური უნივერსიტეტი, როგორც თავისთავად უნივერსიტეტი, ურთიერთობს 

ეკლესიასთან, რაც არსებითია მისი ინსტიტუციური იდენტობისათვის. როგორც ასეთი, ის პირდაპირ 

მონაწილეობს ადგილობრივი ეკლესიის ცხოვრებაში, რომლის ნაწილიცაა; იმავე დროს, რაკი აკადემიური 

დაწესებულება და, ამდენად, მეცნიერებისა და კვლევის საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილია, ყოველი 

ინსტიტუცია მონაწილეობს და წვლილი შეაქვს საყოველთაო ეკლესიის ცხოვრებასა და მისიაში, 

შესაბამისად, განსაკუთრებული კავშირი აქვს წმინდა საყდართან  იმ ერთობისადმი მსახურების მიზეზით, 

რომელიც მთელ ეკლესიას უნდა მიანიჭოს. ეკლესიასთან მისი არსებითი ურთიერთობის ერთ-ერთი 

შედეგია ის, რომ უნივერსიტეტის ინსტიტუციური ერთგულება ქრისტიანული გზავნილის მიმართ 

მოიცავს რწმენისა და ზნეობის საკითხებში ეკლესიის სამოძღვრო ავტორიტეტის აღიარებას და მისადმი 

ერთგულებას. საუნივერსიტეტო საზოგადოების კათოლიკე წევრები აგრეთვე მოწოდებულნი არიან 

ეკლესიის მიმართ პიროვნული ერთგულებისკენ. არაკათოლიკე წევრებს მოეთხოვებათ, რომ პატივი სცენ 

უნივერსიტეტის კათოლიკურ ხასიათს, მაშინ, როდესაც უნივერსიტეტი, თავის მხრივ, პატივს სცემს მათ 

რელიგიურ თავისუფლებას.26 

28. ეპისკოპოსებს გააჩნიათ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, რომ ხელი შეუწყონ კათოლიკურ 

უნივერსიტეტებს და, განსაკუთრებით, ხელი შეუწყონ და დაეხმარონ მათ კათოლიკური იდენტობის 

შენარჩუნებასა და გაძლიერებაში, სამოქალაქო ხელისუფლებებთან მიმართებაში მათი კათოლიკური 

იდენტობის დაცვის ჩათვლით. ეს უფრო ეფექტურად მიიღწევა, თუკი მჭიდრო პიროვნული და სამწყსო 

ურთიერთობები არსებობს უნივერსიტეტსა და საეკლესიო ავტორიტეტებს შორის, რაც ხასიათდება 

ურთიერთნდობით, მჭიდრო და თანმიმდევრული თანამშრომლობით და უწყვეტი დიალოგით. მაშინაც კი, 

როდესაც ისინი პირდაპირ არ შედიან უნივერსიტეტის შიდა მმართველობაში, ეპისკოპოსები “გაგებულნი 

                                                             
24 იოანე პავლე II, პოსტსინოდური სამოციქულო ექსჰორტაცია Christifideles Laici, 1988 წლის 30 დეკემბერი, n. 44: AAS 

81 (1989), p. 479. 
25 ვატიკანის II კრება, დოგმატური კონსტიტუცია ეკლესიის შესახებ Lumen Gentium, n. 31: AAS 57 (1965), pp. 37-38. შეად. 

დეკრეტი საეროთა მოციქულობის შესახებ Apostolicam Actuositatem, passim: AAS 58 (1966), pp. 837ff. შეად. აგრეთე 

Gaudium et Spes, n. 43: AAS 58 (1966), pp. 1061-1064. 
26 შეად. ვატიკანის II კრება, დეკლარაცია რელიგიური თავისუფლების შესახებ Dignitatis Humanae, n. 2: AAS 58 (1966), 

pp. 930-931. 
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უნდა იყვნენ არა როგორც გარეშე პირები, არამედ როგორც კათოლიკური უნივერსიტეტის ცხოვრების 

მონაწილეები”.27 

29. ეკლესია, იღებს რა “საკაცობრიო კულტურის და, განსაკუთრებით, მეცნიერებათა კანონიერ 

ავტონომიას”,28 აღიარებს მეცნიერთა აკადემიურ თავისუფლებას თითოეულ დისციპლინაში მისი 

პრინციპებისა და მეთოდების შესაბამისად, და ჭეშმარიტებისა და საერთო სიკეთის ფარგლებში. 

თეოლოგიას თავისი კანონიერი ადგილი უკავია უნივერსიტეტში სხვა დისციპლინების გვერდით. მას 

საკუთარი პრინციპები და მეთოდები გააჩნია, რომლებიც განსაზღვრავენ მას, როგორც ცოდნის სფეროს. 

თეოლოგიები სარგებლობენ ამავე თავისუფლებით, ვინაიდან ერთგულნი არიან ამ პრინციპებისა და 

მეთოდების მიმართ.  

ეპისკოპოსებმა უნდა წაახალისონ თეოლოგების შემოქმედებითი საქმიანობა. ისინი ეკლესიას 

ემსახურებიან იმგვარად შესრულებული კვლევით, რომელიც პატივს სცემს თეოლოგიურ მეთოდს. ისინი 

ცდილობენ, უკეთესად გაიგონ, განავითარონ და უფრო ეფექტურად გადასცენ ქრისტიანული 

გამოცხადების მნიშვნელობა, როგორც წმიდა წერილსა და ტრადიციაში და ეკლესიის მაგისტერიუმშია 

გადმოცემული. მათ აგრეთვე შეუძლიათ შეისწავლონ ის გზები, რომლებითაც თეოლოგიას შეუძლია 

ნათელი მოჰფინოს იმ კონკრეტულ საკითხებს, რომლებსაც თანამედროვე კულტურა წამოჭრის. იმავე 

დროს, მაშინ როცა თეოლოგია ცდილობს, გაიგოს გაცხადებული ჭეშმარიტება, რომლის ავთენტური 

ინტერპრეტაციაც ეკლესიის ეპისკოპოსებზეა მინდობილი,29 აკადემიურ დისციპლინაში მათი კვლევისა და 

სწავლების პრინციპებისა და მეთოდებისათვის ჩვეულია, რომ თეოლოგები პატივს სცემენ ეპისკოპოსთა 

ავტორიტეტს, და თანხმობაშია კათოლიკურ მოძღვრებასთან იმ ავტორიტეტის ხარისხის მიხედვით, 

რომლითაც ისწავლება.30 მათი ურთიერთდაკავშირებული როლების გამო, დიალოგი ეპისკოპოსებსა და 

თეოლოგებს შორის არსებითია; ეს განსაკუთრებით სიმართლეა დღეს, როდესაც კვლევის შედეგები ასე 

სწრაფად და ფართოდ გადაიცემა მედიის საშუალებით. 31 

ბ. კათოლიკური უნივერსიტეტის მსახურების მისია 

30. უნივერსიტეტის მთავარი მისია არის ჭეშმარიტების უწყვეტი ძიება თავისი კვლევით და ცოდნის დაცვა 

და გადაცემა საზოგადოების სიკეთისათვის. კათოლიკური უნივერსიტეტი ამ მისიაში მონაწილეობს 

თავისი სპეციფიკური მახასიათებლებითა და მიზნებით. 

1. ეკლესიისა და საზოგადოებისადმი მსახურება 

31. სწავლებისა და კვლევის მეშვეობით, კათოლიკური უნივერსიტეტი შეუცვლელ წვლილს სთავაზობს 

ეკლესიას. მართლაც, ის ამზადებს მამაკაცებსა და ქალებს, ვინც, ქრისტიანული პრინციპებით 

შთაგონებულნი და მზადმყოფნი, რომ სიმწიფითა და პასუხისმგებლობით ხორცი შეასხან საკუთარ 

ქრისტიანულ მოწოდებას, შეძლებენ საპასუხისმგებლო პოზიციების დაკავებას ეკლესიაში. გარდა ამისა, 

თავისი მეცნიერული კვლევის შედეგების შეთავაზებით, კათოლიკური უნივერსიტეტი შეძლებს, 

დაეხმაროს ეკლესიას, რომ უპასუხოს ამ ეპოქის პრობლემებსა და საჭიროებებს. 

32. კათოლიკური უნივერსიტეტი, როგორც ნებისმიერი უნივერსიტეტი, ადამიანთა საზოგადოების 

ნაწილია; როგორც ეკლესიისადმი მსახურების გაგრძელება, და ყოველთვის თავის კუთვნილ 

                                                             
27 იოანე პავლე II, მიმართვა კათოლიკური უმაღლესი განათლების ხელმძღვანელებს, ლუიზიანას ქსავიერის 

უნივერსიტეტი, აშშ, 1987 წლის 12 სექტემბერი, n. 4: AAS 80 (1988), p. 764. 
28 ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახებ Gaudium et Spes, n. 59: AAS 

58 (1966), p. 1080. 
29 შეად. ვატიკანის II კრება, დოგმატური კონსტიტუცია საღმრთო გამოცხადების შესახებ Dei Verbum, nn. 8-10: AAS 58 

(1966), pp. 820-822. 
30 შეად. ვატიკანის II კრება, დოგმატური კონსტიტუცია ეკლესიის შესახებ Lumen Gentium, n. 25: AAS 57 (1965), pp. 29-

31. 
31 შეად. სარწმუნოების მოძღვრების კონგრეგაცია, “ინსტრუქცია თეოლოგების საკლესიო მოწოდებაზე”, 1990 წლის 24 

მაისი. 
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კომპეტენციაში, ის მოწოდებულია, რომ გახდეს როგორც ინდივიდებისათვის, ისე საზოგადოებისათვის 

კულტურული პროგრესის სულ უფრო ეფექტური ინსტრუმენტი. ამიტომაც, მის კვლევით საქმიანობებს 

შორის იქნება სერიოზული თანამედროვე პრობლემების შესწავლა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა 

ადამიანის ცხოვრების ღირსება, ყველასათვის სამართლიანობის ხელშეწყობა, პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების დონე, ბუნების დაცვა, მშვიდობისა და პოლიტიკური სტაბილურობის ძიება, მსოფლიოს 

რესურსების უფრო სამართლიანი დანაწილება, და ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური წესრიგი, 

რომელიც უკეთ მოემსახურება საკაცობრიო საზოგადოებრიობას ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. 

საუნივერსიტეტო კვლევა ესწრაფვის, რომ აღმოაჩინოს ჩვენი დროის სერიოზული პრობლემების ფესვები 

და მიზეზები, და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს მათ ეთიკურ და რელიგიურ განზომილებებს. 

თუ საჭირო იქნება, კათოლიკურ უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს გაბედულება, რომ ისაუბროს უხერხულ 

ჭეშმარიტებებზე, რომლებიც სასიამოვნო არაა საზოგადოებრივი აზრისთვის, მაგრამ რომლებიც 

აუცილებელია საზოგადოების ჭეშმარიტი სიკეთის დასაცავად. 

33. განსაკუთრებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს თანამედროვე საზოგადოებისა და კულტურის 

დომინანტურ ფასეულობათა და ნორმათა შესწავლისა და შეფასების საჭიროება ქრისტიანული 

პერსპექტივით, და საზოგადოებისათვის იმ ეთიკური და რელიგიური პრინციპების გადაცემის 

პასუხისმგებლობა, რომლებიც სრულ აზრს ანიჭებს ადამიანის ცხოვრებას. ამგვარად, უნივერსიტეტს 

შეუძლია შემდგომში ხელი შეუწყოს ჭეშმარიტი ქრისტიანული ანთროპოლოგიის განვითარებას, ქრისტეს 

პიროვნებაზე რომაა დაფუძნებული, რომელიც იმ შექმნისა და გამოსყიდვის დინამიზმს მოიტანს, 

რომელიც კავშირშია სინამდვილესა და ცხოვრებისეულ პრობლემათა სწორ გადაწყვეტასთან. 

34. სოციალური სამართლიანობის ხელშესაწყობად სხვებისადმი მსახურების ქრისტიანული 

სულისკვეთება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ყოველი კათოლიკური უნივერსიტეტისათვის, რაც 

გაზიარებული უნდა იქნას მისი მასწავლებლების მიერი და განვითარებული - მის სტუდენტებში. ეკლესია 

მტკიცედ ვალდებულია ყველა მამაკაცისა და ქალის ინტეგრალური ზრდის მიმართ.32 სახარება, ეკლესიის 

სოციალურ სწავლებებში განმარტებული, საშური მოხმობაა, რომ ხელი შეუწყოს “იმ ხალხთა 

განვითარებას, რომლებიც შიმშილს, სიღატაკეს, ენდემურ დაავადებებს და წერა-კითხვის უცოდინრობას 

გაურბინა; იმ ხალხთა, რომლებიც ცივილიზაციის სიკეთეებში უფრო ფართო თანაზიარებას და თავიანთი 

ადამიანურ თვისებათა უფრო აქტიურ გაუმჯობესებას ეძებენ; იმ ხალხთა, რომლებიც მიზანმიმართულად 

ცდილობენ სრულ თვითრეალიზაციას”.33 ყოველი კათოლიკური უნივერსიტეტი გრძნობს 

პასუხისმგებლობას, რომ კონკრეტულად შეუწყოს ხელი იმ საზოგადოების პროგრესს, რომელშიც მუშაობს; 

მაგალითად, ის შეძლებს, გამოძებნოს გზები, რომ საუნივერსიტეტო განათლება ხელმისაწვდომი გახადოს 

ყველა იმათთვის, ვისაც შეუძლიათ მისგან სარგებლის მიღება, განსაკუთრებით ღარიბებს ან 

უმცირესობათა ჯგუფებს, რომლებსაც, ჩვეულებრივ, არ მიუწვდებათ მასზე ხელი. კათოლიკურ 

უნივერსიტეტს აგრეთვე აქვს პასუხისმგებლობა, საკუთარი შესაძლებლობებისამებრ, რომ ხელი შეუწყოს 

ახალი ერების განვითარებას. 

35. თავის მცდელობებში, რომ გადაჭრას ეს კომპლექსური საკითხები, ადამიანის ცხოვრებისა და 

საზოგადოების ამდენ განსხვავებულ განზომილებას რომ ეხება, კათოლიკური უნივერსიტეტი მტკიცედ 

მიჰყვება თანამშრომლობას სხვადასხვა აკადემიურ დისციპლინებს შორის, რომელთაგან თითოეული 

თავის გამორჩეულ წვლილს სთავაზობს გადაწყვეტის საშუალებათა გამოძებნაში; გარდა ამისა, მაშინ, 

როდესაც ცალკეული ინსტიტუციის ეკონომიკური და ადამიანური რესურსები შეზღუდულია, ერთობლივ 

კვლევით პროექტებში თანამშრომლობა კათოლიკურ უნივერსიტეტებს შორის, აგრეთვე სხვა კერძო და 

სამთავრობო დაწესებულებებთან, იმპერატიულია. ამ თვალსაზრისით, და აგრეთვე მასში, რაც 

კათოლიკური უნივერსიტეტის გამორჩეული საქმიანობის სხვა სფეროებს განეკუთვნება, ხაზი უნდა 

გაესვას კათოლიკური უნივერსიტეტების სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო გაერთიანებების 

როლს. ამ გაერთიანებებს შორის განსაკუთრებით უნდა გვახსოვდეს კათოლიკური უნივერსიტეტების 

                                                             
32 შეად. იოანე პავლე II, ენციკლიკა Sollicitudo Rei Socialis, nn. 27-34: AAS 80 (1988), pp. 547-560. 
33 პავლე VI, ენციკლიკა Populorum Progressio, n. 1: AAS 59 (1967), p. 257. 
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საერთაშორისო ფედერაცია, წმინდა საყდრის მიერ დაფუძნებული.34 წმინდა საყდარი ამ ფედარაციასთან 

შემდგომ თანამშრომლობას მოელის. 

36. ფართო საზოგადოებისათვის შეთავაზებული უწყვეტი განათლების პროგრამების მეშვეობით, როდესაც 

მისი მეცნიერები მზად არიან საკონსულტაციო მომსახურებებისთვის, როდესაც უპირატესობა ენიჭება 

კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებს, და მრავალი სხვა საშუალებით, კათოლიკურ უნივერსიტეტს 

შუეძლია ხელი შეუწყოს, რომ მზარდი ადამიანური ცოდნა და რწმენის მზარდი გაგება ხელმისაწვდომი 

გახდეს ფართო საზოგადოებისათვის და, ამგვარად, საუნივერსიტეტო მომსახურებები გასცდეს მის 

აკადემიურ საზოგადოებას.  

37. საზოგადოებისადმი თავისი მსახურებით, კათოლიკურ უნივერსიტეტს განსაკუთრებით კავშირი ექნება 

იმ რეგიონის აკადემიურ კულტურულ და სამეცნიერო სამყაროსთან, რომელშიც მდებარეობს. უნდა 

წახალისდეს დიალოგისა და თანამშრომლობის თავდაპირველი ფორმები კათოლიკურ უნივერსიტეტებს 

და ერის სხვა უნივერსიტეტებს შორის განვითარების, კულტურებს შორის გაგების და ბუნების დაცვის 

სახელით საერთაშორისო ეკოლოგიური მდგომარეობის შეგნების მიხედვით.  

კათოლიკური უნივერსიტეტები უერთდებიან სხვა კერძო და საჯარო ინსტიტუციებს საზოგადოებრივი 

ინტერესისადმი მსახურებაში უმაღლესი განათლებითა და კვლევით; ისინი ერთ-ერთია მრავალი 

განსხვავებული სახის ინსტიტუციიდან, რომლებიც საჭიროა კულტურული მრავალფეროვნების 

თავისუფალი გამოხატვისათვის, და ისინი ვალდებულნი არიან სოლიდარობის და საზოგადოებასა და 

მსოფლიოში მისი მნიშვნელობის ხელშეწყობისადმი. ამიტომაც, მათ აქვთ სრული უფლება მოლოდინისა, 

რომ სამოქალაქო საზოგადოება და საჯარო ხელისუფლებები აღიარებენ და დაიცავენ მათ ინსტიტუციურ 

ავტონომიას და აკადემიურ თავისუფლებას; გარდა ამისა, მათ აქვთ უფლება ფინანსური მხარდაჭერისა, 

რომელიც აუცილებელია მათი უწყვეტი არსებობისა და განვითარებისათვის. 

2. სამწყსო მსახურება 

38. სამწყსო მსახურება უნივერსიტეტის ის საქმიანობაა, რომელიც საუნივერსიტეტო საზოგადოების 

წევრებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ რელიგიური და მორალური პრინციპები დაუკავშიროს მათ 

აკადემიურ კვლევას და არააკადემიურ საქმიანობებს, ამგვარად კი რწმენა დაუკავშიროს ცხოვრებას. ეს 

უნივერსიტეტში ეკლესიის მისიის ნაწილი და აგრეთვე თვითონ კათოლიკური უნივერსიტეტის 

შემადგენელი ელემენტია, მის სტრუქტურაშიც და ცხოვრებაშიც. საუნივერსიტეტო საზოგადოება, ამ 

ინსტიტუციის კათოლიკური ხასიათის ხელშეწყობით დაინტერესებული, გაცნობიერებული იქნება ამ 

სამწყსო განზომილებაში და მგრძნობიარე იქნება იმ გზების მიმართ, რომლებითაც მას შეუძლია გავლენა 

იქონიოს უნივერსიტეტის ყველა საქმიანობაზე. 

39. როგორც უნივერსიტეტის კათოლიკური იდენტობის ბუნებრივი გამოხატულება, საუნივერსიტეტო 

საზოგადოება პრაქტიკულად უნდა წარმოაჩენდეს თავის რწმენას თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში, 

რეფლექსიისა და ლოცვის მნიშვნელოვანი მომენტებით. ამ საზოგადოების კათოლიკე წევრებს უნდა 

მიეცეთ შესაძლებლობები, კათოლიკური სწავლება და პრაქტიკა შეიტანონ თავიანთ ცხოვრებაში, და 

შეგულიანდნენ, რომ მონაწილეობა მიიღონ საიდუმლოების, განსაკუთრებით ევქარისტიის, როგორც 

საკრებულო თაყვანისცემის ყველაზე სრულყოფილი აქტის, დღესასწაულში. როდესაც აკადემიური 

საზოგადოება სხვა ეკლესიების, საეკლესიო საკრებულოების ან რელიგიების წევრებს მოიცავს, პატივი 

უნდა სცენ მათ ინიციატივებს რეფლექსიისა და ლოცვისათვის მათ რწმენასთან თანხმობაში. 

                                                             
34 “ამიტომაც, ვინაიდან სასიამოვნოდ გამრავლდა უმაღლესი სწავლების ცენტრები, ცხადი გახდა, რომ ხელსაყრელი 

იქნებოდა ფაკულტეტისა და კურსდამთავრებულებისთვის, გაერთიანებულიყვნენ ერთობლივ ასოციაციაში, 

რომლითაც - ურთიერთგაგებითა და მჭიდრო თანამშრომლობით, და უმაღლესი პონტიფექსის, როგორც მამისა და 

საყოველთაო მოძღვრის, ავტორიტეტის საფუძველზე - მათ შეუძლიათ უფრო ქმედითად გაავრცელონ და განავრცონ 

ქრისტეს ნათელი” (პიუს XII, სამოციქულო წერილი Catholicas Studiorum Universitates, რომლითაც დაფუძნდა 

კათოლიკური უნივერსიტეტების საერთაშორისო ფედერაცია: AAS 42 [1950], p. 386). 
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40. სამწყსო მსახურების მონაწილეები შეაგულიანებენ მასწავლებლებს და სტუდენტებს, რომ მეტად 

შეიგნონ თავიანთი პასუხისმგებლობა ფიზიკურად ან სულიერად ტანჯულთა მიმართ. ქრისტეს 

მაგალითის მიყოლით, ისინი განსაკუთრებით ყურადღებიანები იქნებიან უღარიბესთა და იმათ მიმართ, 

ვინც ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული ან რელიგიური უსამართლობით იტანჯებიან. ეს 

პასუხისმგებლობა იწყება აკადემიურ საზოგადოებაში, მაგრამ მის მიღმაც გამოიყენება. 

41. სამწყსო მსახურება უცვლელი საშუალებაა, რომლითაც კათოლიკე სტუდენტებს შეუძლიათ, საკუთარი 

ნათლობით აღსრულებით, მოემზადონ აქტიური მონაწილეობისათვის ეკლესიის ცხოვრებაში; მას 

შეუძლია ხელი შეუწყოს ქორწინებისა და ოჯახური ცხოვრების ფასეულობის განვითარებასა და 

საზრდოობას, წაახალისოს მღვდლობისა და რელიგიური ცხოვრების მოწოდებები, ბიძგი მისცეს საერო 

პირთა ქრისტიანულ ვალდებულებას და ყოველი საქმიანობა შთააგონოს სახარების სულით. მჭიდო 

თანამშრომლობა კათოლიკურ უნივერსიტეტში სამწყსო მსახურებასა და ადგილობრივ ეკლესიაში სხვა 

საქმიანობებს შორის, საეპარქიო ეპისკოპოსის ხელმძღვანელობით ან თანხმობით, ხელს შეუწყობს მათ 

ერთობლივ ზრდას.35 

42. სულიერი და სამოციქულო ცხოვრების სხვადასხვა გაერთიანებებს ან მოძრაობებს, განსაკუთრებით 

კონკრეტულად სტუდენტებისთვის განვითარებულებს, შეუძლიათ დიდი დახმარება გაუწიონ 

საუნივერსიტეტო ცხოვრების სამწყსო მსახურების განვითარებას. 

3. კულტურული დიალოგი 

43. თავისი ბუნებით, უნივერსიტეტი ავითარებს კულტურას თავისი კვლევის მეშვეობით, ხელს უწყობს 

ადგილობრივი კულტურის გადაცემას ყოველი მომდევნო თაობისათვის თავისი სწავლებით, და ეხმარება 

კულტურულ საქმიანობებს თავისი საგანმანათლებლო მომსახურებებით. ის გახსნილია ადამიანის 

ყოველგვარი გამოცდილების მიმართ და მზადაა, დიალოგი გამართოს ნებისმიერ კულტურასთან და 

ისწავლოს მისგან. კათოლიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ამ პროცესში და ეკლესიის კულტურის 

მდიდარ გამოცდილებას სთავაზობს. გარდა ამისა, კათოლიკური უნივერსიტეტი, იმ შეგნებით, რომ 

საკაცობრიო კულტურა გახსნილია გამოცხადებისა და ტრანსცენდენტულობის მიმართ, აგრეთვე არის 

უპირველესი და პრივილეგირებული ადგილი ნაყოფიერი დიალოგისთვის სახარებასა და კულტურას 

შორის. 

44. ამგვარი დიალოგით კათოლიკური უნივერსიტეტი ეხმარება ეკლესიას, შესაძლებლობას აძლევს მას, 

რომ უკეთესად გაიგოს სხვადასხვა კულტურები, გაარჩიოს მათი დადებითი და უარყოფითი ასპექტები, 

მიიღოს მათი უტყუარად ადამიანური წვლილები, და განავითაროს საშუალებები, რომლებითაც შეუძლია 

ცალკეული კულტურის მამაკაცებსა და ქალებს უკეთესად გააგებინოს რწმენა.36 მაშინ, როდესაც 

სიმართლეა, რომ სახარება ვერ იქნება გაიგივებული რომელიმე ცალკეულ კულტურასთან და რომ ის 

აღემატება ყველა კულტურას, აგრეთვე სიმართლეა ის, რომ “სასუფეველს, რომელსაც სახარება იუწყება, 

ხორცს ასხამენ მამაკაცები და ქალები, რომლებსაც ღრმა კავშირი აქვთ კულტურასთან, ხოლო სასუფევლის 

მშენებლობა გვერდს  ვერ აუვლის ადამიანთა კულტურის ან კულტურების ელემენტების გადმოღებას”.37 

“რწმენა, რომელიც იმის კიდეზეა, რაც ადამიანურია, რაც, ამდენად, კულტურაა, იქნებოდა იმის 

                                                             
35 კანონიკური სამართლის კოდექსი აღნიშნავს ეპისკოპოსის ზოგად პასუხისმგებლობას უნივერსიტეტის 

სტუდენტების მიმართ: “საეპარქიო ეპისკოპოსი სერიოზულ სამწყსო მზრუნველობას უნდა იჩენდეს სტუდენტების 

მიმართ, რისთვისაც უნდა შექმნას სამრევლო მათთვის ან მუდმივად დაუნიშნოს მღვდლები ამ მიზნით; ის აგრეთვე 

უნდა უზრუნველყოფდეს კათოლიკური უნივერსიტეტისთავის ცენტრებს უნივერსიტეტებში, არაკათოლიკურ 

უნივერსიტეტებშიც კი, რათა დაეხმაროს, განსაკუთრებით სულიერად, ახალგაზრდებს”.  (CIC, can. 813). 
36 “ეკლესიაც, დროთა მსვლელობაში სხვადასხვა პირობებში მყოფი, სარგებლობდა სხვადასხვა კულტურის 

მონაპოვრით, რათა თავის ქადაგებაში ქრისტეს უწყება ყველა ხალხისთვის მიეწოდებინა და განემარტა, გაემოეკვლია 

და ღრმად გაეაზრებინა, აგრეთვე ლიტურგიულ მსახურებასა და ერთგულთა მრავალფეროვანი საკრებულოს 

ცხოვრებაში ის უკეთ გამოეხატა”. (ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის 

შესახებ Gaudium et Spes, n. 58: AAS 58 [1966], p. 1079). 
37 პავლე VI, სამოციქულო ექსჰორტაცია Evangelii Nuntiandi, n. 20: AAS 68 (1976), p. 18. შეად. ვატიკანის II კრება, 

სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახებ Gaudium et Spes, n. 58: AAS 58 (1966), p. 1079. 
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სისავსისადმი ორგული რწმენა, რასაც ღმერთის სიტყვა აცხადებს და აუწყებს, თავმოკვეთილი რწმენა, 

კიდევ უარესი, თვითგანადგურების პროცესში მყოფი რწმენა”.38 

45. კათოლიკური უნივერსიტეტი უნდა გახდეს უფრო ყურადღებიანი დღევანდელი მსოფლიოს 

კულტურების მიმართ, და ეკლესიაში არსებული სხვადასხვა კულტურული ტრადიციების მიმართ 

იმგვარად, რომ ხელი შეუწყოს უწყვეტ და სასარგებლო დიალოგს სახარებასა და თანამედროვე 

საზოგადოებას შორის. იმ კრიტერიუმთა შორის, კულტურის ფასეულობებს რომ ახასიათებს, პირველ 

რიგში იგულისხმება პიროვნების მნიშვნელობა, მისი თავისუფლება, ღირსება, პასუხისმგებლობის 

გრძნობა, და ტრანსცენდენტულისადმი გახსნილობა. პიროვნებათა მიმართ პატივისცემას ემატება ოჯახის, 

ყოველი ადამიანური კულტურის უპირველესი ერთეულის, განსაკუთრებული ფასეულობა.  

კათოლიკური უნივერსიტეტები შეეცდებიან, გაარჩინიონ და შეაფასონ თანამედროვე კულტურების 

მისწრაფებები და წინააღდეგობები იმისათვის, რომ უფრო შესაფერისი გახადონ ის ინდივიდებისა და 

ხალხების ინტეგრალური განვითარების მიმართ. განსაკუთრებით სასურველია, რომ შესაბამისი 

კვლევებით სიღრმისეულად შესწავლილი იქნას თანამედროვე ტექნოლოგიის და განსაკუთრებით 

მასმედიის გავლენა ადამიანებზე, ოჯახზე, დაწესებულებებსა და მთლიანად თანამედროვე კულტურაზე. 

ტრადიციული კულტურები დაცული უნდა იქნას მათი იდენტობით, რაც დაეხმარება მათ, რომ მიიღონ 

თანამედროვე ფასეულობები საკუთარი მემკვიდრეობის მსხვერპლად გაღების გარეშე, რაც მთელი 

საკაცობრიო ოჯახის სიმდიდრეა. უნივერსიტეტები, ამ კულტურათა გარემოში მყოფნი, შეეცდებიან 

ადგილობრივი კულტურების ჰარმონიზაციას თანამედროვე კულტურების დადებით წვლილებთან. 

46. სფერო, რომელიც განსაკუთრებით აინტერესებს კათოლიკურ უნივერსიტეტს, არის დიალოგი 

ქრისტიანულ აზროვნებასა და თანამედროვე მეცნიერებებს შორის. ეს ამოცანა საჭიროებს ინდივიდუალურ 

დისციპლინებში განსაკუთრებით კარგად გამოცდილ ადამიანებს და იმათ, ვინც იმავდროულად 

შესაბამისად არიან მომზადებულნი თეოლოგიურად და ვისაც შეუძლიათ ეპისტემოლოგიურ საკითხებთან 

გამკლავება რწმენასა და გონებას შორის ურთიერთობის დონეზე. ასეთი დიალოგი შეეხება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, როგორებიცაა საზოგადოებრივი მეცნიერებები, რომლებიც ახალ და 

კომპლექსურ ფილოსოფიურ და ეთიკურ პრობლემებს აყენებენ. ქრისტიანი მკვლევარი ნათლად უნდა 

წარმოაჩენდეს იმ გზას, რომლის მეშვეობითაც ადამიანის ინტელექტი მდიდრდება უმაღლესი 

ჭეშმარიტებით, სახარებიდან რომ მომდინარეობს: “ინტელექტი არასდროს მცირდება, მეტადრე, ის 

სტიმულირდება და ძლიერდება ღრმა გაგების იმ შინაგანი წყაროთი, რომელიც ღმერთის სიტყვაა, და 

ფასეულობათა იერარქიით, მისგან რომ მომდინარეობს... თავისი უნიკალური ქცევით, კათოლიკური 

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სულის უზენაესობის წარმოჩენას, რომელიც, საკუთარი ‘მე’-ს დაკარგვის 

გარეშე, ვერასდროს ჩადგება სხვარამის სამსახურში, გარდა ჭეშმარიტების ძიებისა”.39 

47. კულტურული დიალოგის გარდა, კათოლიკურ უნივერსიტეტს, თავის კონკრეტულ მიზნებთან 

თანხმობაში და სხვადასხვა რელიგიურ-კულტურული კონტექსტების გათვალისწინებით, კომპეტენტური 

საეკლესიო ავტორიტეტის მიერ გამოცხადებული დირექტივების შემდეგ, შეუძლია თავისი წვლილი 

შეიტანოს ეკუმენურ დიალოგში. ის ამას გააკეთებს, რათა ხელი შეუწყოს ყველა ქრისტიანს შორის ერთობის 

ძიებას. ინტერრელიგიურ დიალოგში ის დაეხმარება იმ სულიერი ფასეულობების გარჩევას, რომლებიც 

სხვადასხვა რელიგიებშია წარმოდგენილი. 

4. ევალგელიზაცია 

48. ეკლესიის უპირველესი მისია არის სახარების ქადაგება იმგვარდ, რომ რწმენასა და ცხოვრებას შორის 

ურთიერთობა დამკვიდრდეს თითოეულ ინდივიდსა და სოციო-კულტურულ კონტექსტში, რომელშიც 

ინდივიდები ცხოვრობენ, მოქმედებენ და ერთმანეთთან ურთიერთობენ. ევანგელიზაცია ნიშნავს “კეთილი 

                                                             
38 იოანე პავლე II, მიმართვა ინტელექტუალებს, სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის პერსონალს მედელინში, 

კოლუმბიაში, 1986 წლის 5 ივლისი, n. 3: AAS 79 (1987), p. 99. შეად. აგრეთვე ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო 

კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახებ Gaudium et Spes, n. 58: AAS 58 (1966), p. 1079. 
39 პავლე VI, მიმართვა კათოლიკური უნივერსიტეტების საერთაშორისო ფედერაციას, 1972 წლის 27 ნოემბერი: AAS 64 

(1972), p. 770. 
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უწყების შეტანას კაცობრიობის ყველა ფენაში, და მისი გავლენის მეშვეობით კაცობრიობის გარდაქმნას 

შიგნიდან და მის განახლებას... ეს არა მარტო სულ უფრო ფართო გეოგრაფიულ სივრცეებში ან ადამიანთა 

სულ უფრო დიდი რაოდენობისთვის სახარების ქადაგების საკითხია, არამედ სახარების ძალით განსჯის, 

განმსაზღვრები ფასეულობების, ინტერესთა სფეროების, აზროვნების ხაზების, შთაგონების წყაროებისა და 

ცხოვრების ნიმუშების იმ საკაცობრიო კრიტერიუმებზე ზემოქმედებისა და, ასე ვთქვათ, მათი 

გადასხვაფერების საკითხია, რომლებიც ღმერთის სიტყვას და ხსნის ჩანაფიქრს უპირისპირდება”.40 

49. თავისი ბუნებით, ყოველ კათოლიკურ უნივერსიტეტს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ეკლესიის 

საევანგელიზაციო საქმეში. ესაა ცოცხალი ინსტიტუციური დამოწმება ქრისტესი და მისი უწყებისა, ესოდენ 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანისა სეკულარიზმით დამახასიათებელ კულტურებში, ან სადაც ქრისტე და 

მისი უწყება ჯერ კიდევ თითქმის უცნობია. გარდა ამისა, კათოლიკური უნივერსიტეტი ყოველგვარი 

ფუნდამენტური აკადემიური საქმიანობა უკავშირდება ეკლესიის საევანგელიზაციო მისიას და 

ჰარმონიაშია მასთან: ეს გულისხმობს ქრისტიანული უწყების შუქზე განხორციელებულ კვლევას, 

რომელიც ადამიანის ახალ აღმოჩენებს აყენებს ინდივიდებისა და საზოგადოების სამსახურში; ეს 

გულისხმობს რწმენის კონტექსტში შეთავაზებულ განათლებას, რომელიც აყალიბებს მამაკაცებსა და 

ქალებს, რომლებსაც შეუძლიატ რაციონალური და კრიტიკული განსჯა და შეგნებული აქვთ პიროვნების 

ტრანსცენდენტული ღირსება; ეს გულისხმობს პროფესიულ სწავლებას, რომელიც ეთიკურ ფასეულობებსა 

და მსახურების გრძნობას აერთიანებს ინდივიდებსა და საზოგადოებასთან; ეს გულისხმობს დიალოგს 

კულტურასთან, რაც რწმენის უკეთ გაგებას იწვევს, და თეოლოგიურ კვლევას, რომელიც რწმენას 

გარდაქმნის თანამედროვე ენად. “სწორედ იმიტომ, რომ ის სულ მეტად აცნობიერებს თავის სხნის მისიას 

მსოფლიოში, ეკლესიას სურს, ეს ცენტრები მჭიდრო კავშირში ჰყავდეს თავისთან; მას სურს, რომ ისინი 

იმყოფებოდნენ და მოქმედებდნენ ქრისტეს ჭეშმარიტი უწყების გავრცელებაში”.41 

 

 

 

ნაწილი  II 

ზოგადი ნორმები 

მუხლი 1. ამ ზოგადი ნორმების ბუნება 

§ 1.  ეს ზოგადი ნორმები ეფუძნება კანონიკური სამართლის კოდექსს42 და დამატებით საეკლესიო 

კანონმდებლობას და მათ შემდგომ განვითარებას წარმოადგენს, ისე, რომ ზიანს არ აყენებს წმინდა საყდრის 

უფლებას, რომ ჩაერიოს საჭიროების შემთხვევაში. ისინი ქმედუნარიანია მთელ მსოფლიოში ყველა 

კათოლიკური უნივერსიტეტისა და უმაღლესი განათლების სხვა კათოლიკური ინსტიტუტისათვის. 

§ 2. ზოგადი ნორმები გამოყენებული უნდა იქნას კონკრეტულად ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე 

ეპისკოპოსთა კონფერენციებისა და კათოლიკური იერარქიის სხვა შეკრებების მიერ43 კანონიკური 

სამართლის კოდექსსა და დამატებით საეკლესიო კანონმდებლობასთან თანხმობაში, თითოეული 

უნივერსიტეტის ან ინსტიტუტის დებულებების და, შესაძლებლობისამებრ და შესაბამისობისამებრ, 

                                                             
40 პავლე VI, სამოციქულო ექსჰორტაცია Evangelii Nuntiandi, nn. 18ff.: AAS 68 (1976), pp. 17-18. 
41 პავლე VI, მიმართვა იესოს საზოგადოების უნივერსიტეტების პრეზიდენტებსა და რექტორებს, 1975 წლის 6 აგვისტო, 

n. 2: AAS 67 (1975), p. 533. 1989 წლის 25 აპრილს, კათოლიკური უნივერსიტეტების შესახებ საერთაშორისო კონგრესის 

მონაწილეებთან საუბრისას, მე დავძენდი (n. 5): "კათოლიკურ უნივერსიტეტში ეკლესიის სახარებისეული მისია და 

კვლევისა და სწავლების მისია ურთიერთდაკავშირებული და კოორდინირებული ხდება": Cf. AAS 81 (1989), p. 1220. 
42 შეად. განსაკუთრებით კოდექსის თავი: "კათოლიკური უნივერსიტეტები და უმაღლესი განათლების სხვა 

ინსტიტუტები" (CIC, cann. 807-814). 
43 ეპისკოპოსთა კონფერენციები ლათინურ წესში დაფუძნდა. სხვა წესებს კათოლიკური იერარქიის სხვა შეკრებები აქვს. 
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სამოქალაქო სამართლის გათვალისწინებით. წმინდა საყდრის მიერ განხილვის შემდეგ,44 ეს ადგილობრივი 

და რეგიონული  “დადგენილებები” ქმედუნარიანი იქნება ყველა კათოლიკური უნივერსიტეტისა და 

უმაღლესი განათლების სხვა კათოლიკური ინსტიტუტისათვის რეგიონში, გარდა საეკლესიო 

უნივერსიტეტებისა და ფაკულტეტებისა. ეს უკანასკნელი დაწესებულებები, საეკლესიო ფაკულტეტების 

ჩათვლით, რომლებიც კათოლიკური უნივერსიტეტის ნაწილია, იმართება სამოციქულო კონსტიტუცია 

Sapientia Christiana-ს ნორმებით.45 

§ 3. წმინდა საყდრის, ეპისკოპოსთა კონფერენციის ან კათოლიკური იერარქიის სხვა ასამბლეის, ანდა 

საეპარქიო ეპისკოპოსის მიერ დაფუძნებული ან დამტკიცებული უნივერსიტეტი ამ ზოგად ნორმებსა და 

მათ ადგილობრივ და რეგიონულ გამოყენებას უნდა აერთიანებდეს თავის მარეგულირებელ 

დოკუმენტებთან, ხოლო თავის არსებულ დებულებებს უნდა ათანხმებდეს ზოგად ნორმებთან და მათ 

გამოყენებასთან, და მათ დასამტკიცებლად წარუდგენდეს კომპეტენტურ საეკლესიო ავტორიტეტს. 

განსაზღვრულია, რომ სხვა კათოლიკური უნივერისიტეტები, ასე ვთქვათ, ისინი, რომლებიც 

დაფუძნებული ან დამტკიცებული არაა რომელიმე ზემოთ ხსენებული გზით, ადგილობრივი საეკლესიო 

ავტორიტეტის თანხმობით, შეადგენენ თავიანთ ზოგად ნორმებს და მათ ადგილობრივ და რეგიონულ 

გამოყენებას, და მათ შეიტანენ თავიანთ მარეგულირებელ დოკუმენტებში, და, შესაძლებლობისამებრ, 

თავიანთ არსებულ დებულებებს შეათავსებენ ამ ზოგად ნორმებთან და მათ გამოყენებასთან. 

მუხლი 2. კათოლიკური უნივერსიტეტის ბუნება 

§ 1. კათოლიკური უნივერსიტეტი, ყოველი უნივერსიტეტის მსგავსად, იმ მეცნიერთა საზოგადოებაა, 

რომლებიც ადამიანური ცოდნის სხვადასხვა შტოებს წარმოადგენენ. ის თავს უძღვნის კვლევას, სწავლებას, 

და მრავალი სახის მსახურებას თავისი კულტურული მისიის შესაფერისად. 

§ 2. კათოლიკური უნივერსიტეტი, როგორც კათოლიკური, აცნობს და ახორციელებს თავის კვლევას, 

სწავლებას, და ყველა სხვა საქმიანობას კათოლიკური იდეალებით, პრინციპებითა და მიდგომებით. ის 

კავშირშია ეკლესიასთან ან ფორმალური, დამფუძნებელი და კანონით დადგენილი კავშირით, ან მასზე 

პასუხისმგებელთა ინსტიტუციური ვალდებულების მიზეზით. 

§ 3. ყოველმა კათოლიკურმა უნივერსიტეტმა უნდა განაცხადოს თავისი კათოლიკური იდენტობა ან მისიის 

განაცხადში, ან რომელიმე სხვა შესაფერისი საჯარო დოკუმენტით, ვიდრე სხვაგვარად არ იქნება 

ავტორიზებული კომპეტენტური საეკლესიო ავტორიტეტის მიერ. უნივერსიტეტი, განსაკუთრებით 

თავისი სტრუქტურით და რეგულაციებით, უნდა უზრუნველჰყოფდეს საშუალებებს, რომლებიც 

გამოხატავენ და დაიცავენ ამ იდენტობას § 2-თან თანმიმდევრულად. 

§ 4. კათოლიკური სწავლება და დისციპლინა გავლენას უნდა ახდენდეს უნივერსიტეტის ყველა 

საქმიანობაზე, მაშინ, როდესაც სრულად უნდა სცენ პატივი ყოველი პიროვნების სინდისის 

თავისუფლებას.46 უნივერსიტეტის ნებისმიერი ოფიციალური მოქმედება ან ვალდებულება თანხმობაში 

უნდა იყოს მის კათოლიკურ იდენტობასთან. 

§ 5. კათოლიკური უნივერსიტეტი ფლობს ავტონომიას, რომელიც საჭიროა მისი გამორჩეული იდენტობის 

განვითარებისა და მისი კუთვილი მისიის შესრულებისათვის. კვლევისა და სწავლების თავისუფლება 

აღიარებული და პატივცემულია ყოველი ინდივიდუალური დისციპლინის პრინციპებისა და მეთოდების 

შესაბამისად, რამდენადაც ინდივიდისა და საზოგადოების უფლებებია დაცული ჭეშმარიტებისა და 

საერთო სიკეთის ფარგლებში.47 

                                                             
44 შეად. CIC, Can. 455, § 2. 
45 შეად. Sapientia Christiana: AAS 71 (1979), pp. 469-521. საეკლესიო უნივერსიტეტებსა და ფაკულტეტებს აქვთ უფლება, 

რომ მიანიჭონ აკადემიური ხარისხები წმინდა საყდრის ავტორიტეტით. 
46 შეად. ვატიკანის II კრება, დეკლარაცია რელიგიური თავისუფლების შესახებ Dignitatis Humanae, n. 2: AAS 58 (1966), 

pp. 930-931. 
47 შეად. ვატიკანის II კრება, სამოძღვრო კონსტიტუცია თანამედროვე სამყაროში ეკლესიის შესახებ Gaudium et Spes, nn. 

57 and 59: AAS 58 (1966), pp. 1077-1080; Gravissimum Educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737. 



17 
 

მუხლი 3. კათოლიკური უნივერსიტეტის დაფუძნება 

§ 1.  კათოლიკური უნივერსიტეტი შეიძლება დაფუძნდეს ან დამტკიცდეს წმინდა საყდრის, ეპისკოპოსთა 

კონფერენციის ან კათოლიკური იერარქიის სხვა ასამბლეის, ან საეპარქიო ეპისკოპოსის მიერ. 

§ 2. საეპარქიო ეპისკოპოსის თანხმობით, კათოლიკური უნივერსიტეტი შეიძლება აგრეთვე დაფუძნდეს 

რელიგიური ინსტიტუტის ან სხვა საჯარო იურიდიული პირის მიერ. 

§ 3. კათოლიკური უნივერსიტეტი შეიძლება აგრეთვე დაფუძნდეს სხვა საეკლესიო ან საერო პირების მიერ; 

ასეთი უნივერსიტეტი შეიძლება საკუთარ თავს უწოდებდეს კათოლიკურ უნივერსიტეტს მხოლოდ 

კომპეტენტური საეკლესიო ავტორიტეტის თანხმობით, იმ პირობების შესაბამისად, რომლებზეც ორივე 

მხარე შეთანხმდება.48 

§ 4. §§1 და 2 შემთხვევებში, დებულებები დამტკიცებული უნდა იქნას კომპეტენტური საეკლესიო 

ავტორიტეტის მიერ. 

მუხლი 4. საუნივერსიტეტო საზოგადოება 

§ 1. უნივერსიტეტის კათოლიკური იდენტობის დაცვასა და გაძლიერებაზე პასუხისმგებლობა, პირველ 

რიგში, თვითონ უნივერსიტეტს აკისრია. მაშინ, როდესაც ეს პასუხისმგებლობა არსებითად მინდობილია 

საუნივერსიტეტო ხელისუფლებებზე (რაც მოიცავს, როდესაც ეს თანამდებობები არსებობს, კანცლერს 

და/ან სამეურვეო საბჭოს, ან მასთან გათანაბრებულ ორგანოს), მას სხვადასხვა დოზით იზიარებს 

საუნივერსიტეტო საზოგადოების ყველა წევრი და, ამიტომ, მოითხოვს შესაბამისი საუნივერსიტეტო 

პერსონალის არჩევას, განსაკუთრებით მასწავლებლებისა და ადმინისტრატორების, რომლებსაც სურთ და 

შეუძლიათ, ხელი შეუწყონ ამ იდენტობას. კათოლიკური უნივერსიტეტის იდენტობა არსებითად 

უკავშირდება მისი მასწავლებლების ხარისხს და კათოლიკური მოძღვრებისადმი პატივისცემას. 

კომპეტენტური ავტორიტეტის პასუხისმგებლობაა, თვალყური ადევნოს ამ ორ ფუნდამენტურ საჭიროებას 

იმასთან თანხმობაში, რაც აღნიშნულია კანონიკურ სამართალში.49 

§ 2. ყველა მასწავლებელი და ყველა ადმინისტრატორი, მათი დანიშვნის დროს, ინფორმირებული უნდა 

იქნას ამ ინსტიტუციის კათოლიკური იდენტობისა და მისი შედეგების შესახებ, და მათი 

პასუხისმგებლობის შესახებ, რომ ხელი შეუწყონ, ან სულ მცირე პატივი სცენ, ამ იდენტობას. 

§ 3. სხვადასხვა აკადემიური დისციპლინებისათვის შესაფერისი გზებით, ყველა კათოლიკე მასწავლებელი 

ერთგული უნდა იყოს, ხოლო ყველა სხვა მასწავლებელმა პატივისცემა უნდა გამოიჩინოს, კათოლიკური 

მოძღვრებისა და ზნეობის მიმართ თავიანთ კვლევასა და სწავლებაში. განსაკუთრებით კათოლიკე 

თეოლოგები, რომლებიც აცნობიერებენ, რომ ეკლესიისგან მიღებულ დავალებას ასრულებენ, უნდა იყვნენ 

ერთგულნი ეკლესიის, როგორც წმინდა წერილისა და წმინდა ტრადიციის განმმარტებლის, 

მაგისტერიუმის მიმართ.50 

                                                             
48 ასეთი უნივერსიტეტის დაფუძნებაც და იმ პირობებიც, რომლებითაც ის შეიძლება ჩაითვალოს კატოლიკურ 

უნივერსიტეტად, თანხმობაში უნდა იყოს წმინდა საყდრის, ეპისკოპოსთა კონფერენციის ან კათოლიკური იერარქიის 

სხვა ასამბლეის მიერ გამოცემულ განკარგულებებთან. 
49 კანონიკური სამართლის კოდექსის კანონი 810 აღნიშნავს ამ სფეროში კომპეტენტური ავტორიტეტების 

პასუხისმგებლობას: § 1 "ესაა იმ ავტორიტეტის პასუხისმგებლობა, ვინც კომპეტენტურია დებულებებთან თანხმობაში, 

რომ უზრუნველყოს მასწავლებელთა დანიშნცნა კათოლიკურ უნივერსიტეტებში, ვინც, თავიანი სამეცნიერო და 

პედაგოგოიური შესაბამისობის გარდა, აგრეთვე გამორჩეულნი არიან საკუთარი მოძღვრების კეთილსინდისიერებითა 

და ცხოვრებისეული პატიოსნებით; როდესაც ეს აუცილებელი თვისებები არ არსებობს, მათ უნდა დატოვონ საკუთარი 

თანამდებობები დებულებებში დადგენილ პროცედურასთან თანხმობაში. § 2 ეპისკოპოსთა კონფერენციას და 

საეპარქიო ეპისკოპოსებს აქვთ ვალდებულება და უფლება, თვალყური ადევნონ, რომ ამ უნივერსიტეტებში 

ერთგულად იქნას დაცული კათოლიკური მოძღვრების პრინციპები". შეად. აგრეთვე მუხლი 5, 2 შემდეგში ამ 

"ნორმებში". 
50 ვატიკანის II კრება, დოგმატური კონსტიტუცია ეკლესიის შესახებ Lumen Gentium, n. 25: AAS 57 (1965), p. 29; Dei 
Verbum, nn. 8-10: AAS 58 (1966), pp. 820-822; შეად. CIC, can. 812: "აუცილებელია, რომ მათ, ვინც უმაღლესი განათლების 
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§ 4. უნივერსიტეტის ის მასწავლებლები და ადმინისტრატორები, რომლებიც სხვა ეკლესიებს, საეკლესიო 

საკრებულოებს ან რელიგიებს ეკუთვნიან, აგრეთვე ისინი, ვინც არ აღიარებენ რომელიმე რელიგიურ 

რწმენას, და აგრეთვე ყველა სტუდენტი, უნდა აღიარებდნენ და პატივს სცემდნენ უნივერსიტეტის 

გამორჩეულ კათოლიკურ იდენტობას. იმისათვის, რომ საფრთხე არ შეუქმნან უნივერსიტეტის ან 

უმაღლესი განათლების ინსტიტუტის კათოლიკურ იდენტობას, არაკათოლიკე მასწავლებლებმა არ უნდა 

შეადგინონ უმრავლესობა ინსტიტუციაში,  რომელიც არის და უნდა დარჩეს კათოლიკური. 

§ 5. სტუდენტების განათლება აკადემიურ და პროფესიულ განვითარებას უნდა აკავშირებდეს 

ფორმაციასთან ზნეობრივ და რელიგიურ პრინციპებსა და ეკლესიის სოციალურ სწავლებებში; ყოველი 

პროფესიის სასწავლო პროგრამები უნდა მოიცავდეს შესაბამის ეთიკურ ფორმაციას იმ პროფესიაში. 

კათოლიკური მოძღვრების კურსები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა სტუდენტისათვის.51 

მუხლი 5. კათოლიკური უნივერსიტეტი ეკლესიაში 

§ 1. ყოველი კათოლიკური უნივერსიტეტი უნდა ინარჩუნებდეს თანაზიარებას საყოველთაო ეკლესიასა და 

წმინდა საყდართან; ის მჭიდრო თანაზიარებაში უნდა იმყოფებოდეს ადგილობრივ ეკლესიასთან და, 

განსაკუთრებით, იმ რეგიონის ან ერის საეპარქიო ეპისკოპოსებთან, რომელშიც მდებარეობს. თავისი 

ბუნების, როგორც უნივერსიტეტის, თანმიმდებური გზებით, კათოლიკური უნივერსიტეტი ხელს 

შეუწყობს ეკლესიის საევანგელიზაციო საქმეს. 

§ 2. ყოველ ეპისკოპოსს აქვს პასუხისმგებლობა, რომ ხელი შეუწყოს თავის ეპარქიაში კათოლიკური 

უნივერსიტეტების კეთილდღეობა, და აქვს უფლება და მოვალეობა, რომ თვალყური ადევნოს მათი 

კათოლიკური ხასიათის დაცვასა და გაძლიერებას. თუ ამ კათოლიკურ ხასიათთან დაკავშირებით 

პრობლემები წამოიჭრება, ადგილობრივმა ეპისკოპოსმა უნდა წამოაყენოს ინიციატივები, რომლებიც 

აუცილებელია საკითხის გადასაწყვეტად, იმუშაოს კომპეტენტურ საუნივერსიტეტო ხელისუფლებებთან 

ერთად დადგენილ პროცედურებთან თანხმობაში52 და, თუ საჭიროა, წმინდა საყდრის დახმარებით. 

§ 3. პერიოდულად, ყოველი კათოლიკური უნივერსიტეტი, რომელსაც მე-3 მუხლის §§1 და 2 ეხება, 

კომპეტენტურ საეკლესიო ავტორიტეტს უნდა გადასცემდეს შესაბამის ინფორმაციას უნივერსიტეტისა და 

მისი საქმიანობების შესახებ. სხვა კათოლიკური უნივერსიტეტები ამ ინფორმაციას უნდა გადასცემდნენ იმ 

ეპარქიის ეპისკოპოსს, რომელშიც ინსტიტუციის ძირითადი სამყოფელია. 

მუხლი 6. სამწყსო მსახურება 

§ 1. კათოლიკური უნივერსიტეტი ხელს უნდა უწყობდეს სამწყსო მზრუნველობას საუნივერსიტეტო 

საზოგადოების ყველა წევრზე, და განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდებოდეს კათოლიკეთა სულიერ 

განვითარებას. პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს იმ საშუალებებს, რომლებიც გააადვილებენ ადამიანური და 

პროფესიული განათლების ინტეგრაციას რელიგიურ ფასეულობებთან კათოლიკური მოძღვრების შუქზე, 

იმისათვის, რომ ინტელექტუალური სწავლა გააერთიანონ ცხოვრების რელიგიურ განზომილებასთან. 

§ 2. კვალიფიციური ადამიანების-მღვდლების, ბერ-მონაზვნების და საერო პირების საკმარისი რაოდენობა 

უნდა დაინიშნოს, რათა საუნივერსიტეტო საზოგადოებისთვის უზრუნველყოფილი იქნას სამწყსო 

მსახურება, ადგილობრივი ეკლესიის სამწყსო საქმეებთან ჰარმონიასა და თანამშრომლობაში 

შესრულებული, საეპარქიო ეპისკოპოსის ხელმძღვანელობით ან დასტურით. საუნივერსიტეტო 

                                                             
ნებისმიერ ინსტიტუტში თეოლოგიურ დისციპლინებს ასწავლიან, ჰქონდეთ მინდობილობა კომპეტენტური 

საეკლესიო ავტორიტეტისგან". 
51 შეად. CIC, can 811 § 2. 
52 უნივერსიტეტებისთვის, რომლებსაც ეხება მუხლი 3 §§ 1 და 2, ეს პროცედურები დადგენილი უნდა იქნას 

უნივერსიტეტის დებულებებში, რომლებიც კომპეტენტური საეკლესიო ავტორიტეტის მიერაა დამტკიცებული; სხვა 

კათოლიკური უნივერსიტეტებისთვის, ისინი განსაზღვრული უნდა იქნას ეპისკოპოსთა კონფერენციების ან 

კათოლიკური იერარქიის სხვა კრებების მიერ. 
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საზოგადოების ყველა წევრი უნდა იყოს მიწვეული, რომ დაეხმარონ სამწყსო მსახურების საქმეს და 

ითანამშრომლონ მის საქმიანობებში. 

მუხლი 7. თანამშრომლობა 

§ 1. იმისათვის, რომ უკეთესად გაუმკლავდნენ თანამედროვე საზოგადოების წინაშე არსებულ 

კომპლექსურ პრობლემებს, და იმისათვის, რომ გააძლიერონ ინსტიტუციების კათოლიკური იდენტობა, 

ყველა კათოლიკურ უნივერსიტეტს შორის, საეკლესიო უნივერსიტეტებისა და ფაკულტეტების ჩათვლით, 

კვლევაში, სწავლებასა და სხვა საუნივერსიტეტო საქმიანობებში ხელი უნდა შეეწყოს რეგიონულ, 

ეროვნულ და საერთაშორისო თანამშრომლობას.53 ასეთ თანამშრომლობას აგრეთვე ხელი უნდა შეეწყოს 

კათოლიკურ უნივერსიტეტებსა და სხვა უნივერსიტეტებს შორს, და სხვა კვლევით და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან, კერძოსთანაც და სამთავრობოსთანაც.  

§ 2. კათოლიკური უნივერსიტეტები, როდესაც შესაძლებელი იქნება და კათოლიკურ პრინციპებსა და 

მოძღვრებასთან თანხმობაში, ითანამშრომლებენ სამთავრობო პროგრამებთან და სხვა ეროვნული და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგრამებთან სამართლიანობის, განვითარებისა და პროგრესის 

სახელით. 

გარდამავალი ნორმები 

მუხ. 8. წინამდებარე კონსტიტუცია ძალაში შევა 1991 აკადემიური წლის პირველ დღეს. 

მუხ. 9. კონსტიტუციის გამოყენება დაევალოს კათოლიკური განათლების კონგრეგაციას, რომელსაც აქვს 

ვალდებულება, გამოაქვეყნოს საჭირო დირექტივები, რომლებიც ამ მიზანს მოემსახურება. 

მუხ. 10. კათოლიკური განათლების კონგრეგაციის კომპეტენცია იქნება, როდესაც დროის გასვლასთან 

ერთად გარემოებები ამას მოითხოვს, წინამდებარე კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები შესთავაზოს 

იმისათვის, რომ გამუდმებით ადაპტირებული იყოს კათოლიკური უნივერსიტეტების საჭიროებებთან. 

მუხ. 11. ამჟამად ძალაში მყოფი ნებისმიერი ცალკეული კანონი ან ჩვეულება, რომელიც ამ კონსტიტუციას 

ეწინააღმდეგება, გაუქმებულად ჩაითვალოს. აგრეთვე, ამ დრომდე წმინდა საყდრის მიერ ფიზიკური ან 

ზნეობრივი პიროვნებებისთვის მინიჭებული პრივილეგია, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ კონსტიტუციას, 

გაუქმებულად ჩაითვალოს. 

დასკვნა 

მისია, რომელსაც ეკლესია, დიდი იმედით, მიანდობს კათოლიკურ უნივერსიტეტებს, სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის კულტურულ და რელიგიურ აზრს ატარებს, ვინაიდან კაცობრიობის მომავალს ეხება. 

კათოლიკური უნივერსიტეტებისთვის საჭირო განახლება მათ უკეთესად შეაძლებინებს, უპასუხონ 

ამოცანას, რომ ქრისტეს უწყება მიუტანონ ადამიანს, საზოგადოებას, სხვადასხვა კულტურებს: “ყოველი 

ადამიანური სინამდვილე, ინდივიდუალურიც და საზოგადოებრივიც, ქრისტეს მიერაა განათებული: 

პიროვნებები, ასევე მამაკაცებისა და ქალების საქმიანობები, რისი უმაღლესი და ხორცშესხმული 

გამოხატულებაც კულტურაა. ეკლესიის მხსნელი მოქმედება კულტურებზე, პირველ რიგში, მიიღწევა 

პიროვნებების, ოჯახებისა და პედაგოგების მეშვეობით... იესო ქრისტე, ჩვენი მხსნელი, თავის ნათელსა და 

იმედს სთავაზობს ყველა იმათ, ვინც ხელს უწყობენ მეცნიერებებს, ხელოვნებას, მწერლობას და 

თანამედროვე კულტურის მიერ განვითარებულ მრავალ სფეროს. ამიტომ, ეკლესიის ყველა შვილმა უნდა 

შეიგნოს თავისი მისია და აღმოაჩინოს, თუ როგორ შეუძლია სახარების ძალას შეაღწიოს ინდივიდუალური 

კულტურების შთამაგონებელ აზროვნებასა და გაბატონებულ ფასეულობებში და აღადგინოს ისინი, 

აგრეთვე მისგან მიღებულ აზრებსა და გონებრივ მიდგომებში”.54 

                                                             
53 შეად. CIC, can. 820. შეად. აგრეთვე Sapientia Christiana, გამოყენებითი ნორმები, მუხლი 49: AAS 71 (1979), p. 512. 
54 იოანე პავლე II,მიმართვა კულტურის პონტიფიკურ საბჭოს, 1989 წლის 13 იანვარი, n. 2: AAS 81 (1989), pp. 857-858. 



20 
 

მხურვალე იმედით მივმართავ ამ დოკუმენტით ყველა მამაკაცსა და ქალს, ვინც სხვადასხვაგვარად არიან 

ჩართულნი კათოლიკური უმაღლესი განათლების მნიშვნელოვან მისიაში. 

საყვარელო ძმებო და დებო, ჩემს მხარდაჭერასა და ნდობას გიცხადებთ თქვენს მძიმე ყოველდღიურ 

დავალებაში, რომელიც სულ უფრო მნიშვნელოვანი, საშური და აუცილებელი ხდება ევანგელიზაციის 

სახელით კულტურისა და ყველა კულტურის სახელით. ეკლესიას და მსოფლიოს ძლიერ სჭირდებათ 

თქვენი მოწმობა და თქვენი უნარიანი, თავისუფალი და პასუხისმგებლიანი წვლილი. 

შეიქმნა რომში, წმ. პეტრესთან, 15 აგვისტოს, ნეტარი ქალწული მარიამის ზეცად აღყვანების 

დღესასწაულზე, 1990 წელს, ჩემი პონტიფიკატის მეთორმეტე წელიწადს. 

 


