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უნივერსიტეტის იდეა: ორი პარადიგმა   
 

ზაზა შათირიშვილი 

 

ნაციონალური უნივერსიტეტი ევროპაში XIX საუკუნის დასაწყის ში ჩნდება 
(სიმბოლურ თარიღად 1810 წელს ბერლინის უნივერსიტეტის დაფუძნება 
შეიძლება მივიჩნიოთ). ნაციონალური უნივერსიტეტი გულისხმობს 
ნაციონალური კულტურისა და ნაციონალური განათლების კონცეპტებს. 
ნაციონალური კულტურა საეკლესიო კანონის მიბაძვით ქმნის საკუთარ 
ნაციონალურ კანონს, რომელიც წმინდანთა ნაცვლად ნაციონალურ გმირებს, 
ნაციონალურ მწერლებს, ხელოვნების წარმომადგენლებს, ფილოსოფოსებსა 
და ხანდახან „ნაციონალურ” წმინდანებსაც კი მოიცავს (მაგალითისათვის, 
იოანა არკელი - ჟანა დ'არკი).  

ნაციონალური კანონის ცენტრს, ძირითადად, ლიტერატურა და ფილოსოფია 
აყალიბებს. კერძოდ, XIX საუკუნის გერმანიაში კანონის ცენტრი ფილოსოფია 
იყო, ხოლო ინგლისში - ლიტერატურა. ნაციონალური კულტურის ამ 
თავისებურებებიდან გამომდინარე, ინგლისური უნივერსიტეტის კონცეფცია 
ლიტერატორმა მეთიუ არნოლდმა განსაზღვრა, ხოლო გერმანულისა - 
ენათმეცნიერმა და ფილოსოფოსმა ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტმა. აქედან - XIX 
საუკუნის უნივერსიტეტის ორი ტიპი: უფრო ფილოსოფიაზე ორიენტირებული - 
გერმანული და უფრო ლიტერატურაცენტრული - ინგლისური (იხ. ბილ 
რიდინგსის მონოგრაფია უნივერსიტეტი ნანგრევებში).  

ნაციონალური უნივერსიტეტი იმ ადგილს წარმოადგენს, სადაც ცოდნა 
გადაიცემა - ცოდნა ამ შემთხვევაში ნიშნავს ნაციონალური კანონის 
შესწავლას, გარკვეულწილად, მის ფორმირებას, ტრანსლაციასა და რევიზიას. 
უნივერსიტეტის ნაციონალური ტიპი II მსოფლიო ომამდე, ფაქტობრივად, 
უალტერნატივოა. II მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, XX საუკუნის 60-იანი 
წლების ბოლომდე, ნაციონალური უნივერსიტეტის იდეა სერიოზულ კრიზისს 
განიცდის. ამ კრიზისის კულმინაციას 1968-74 წლების „სტუდენტური 
რევოლუციები” წარმოადგენს. კრიზისი მთავრდება უნივერსიტეტის ახალი 
ტიპის გამოკვეთით, რომელსაც შეიძლება პოსტნაციონალური უნივერსიტეტი 
ვუწოდოთ. დღეს, XXI საუკუნის დამდეგისათვის, უნივერსიტეტის ეს ტიპი, 
ფაქტობრივად, საბოლოოდ ჩამოყალიბდა.  

რა განსხვავებაა ნაციონალურსა და პოსტნაციონალურ უნივერსიტეტებს 
შორის? უპირველეს ყოვლისა, რაღა თქმა უნდა, ის, რომ ახალ უნივერსიტეტში 
ნაციონალური კანონი, ფაქტობრივად, აღარ არსებობს (მაგალითისათვის, 
ანგლოამერიკულ და გერმანულ უნივერსიტეტებში, თუმცა ჯერჯერობით 
ნარჩუნდება საფრანგეთში. იხ. ამის შესახებ ჯეისონ დიუელის საყურადღებო 
სტატია: ლიტერატურის განსაზღვრება). აქედან გამომდინარე, ცოდნის 
სტატუსი გაუგებარი, ხოლო მისი გადაცემა - სულ უფრო და უფრო პრობლემური 
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ხდება. ნაციონალური კანონის რადიკალურმა რევიზიამ, უფრო ზუსტად, მისმა 
მოშლამ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მარგინალიზაცია გამოიწვია, ხოლო 
ლიტერატურულ კვლევა-ძიებათა ველი იმდენად გაიდღაბნა, რომ თითქმის 
ყველა და ყველაფერი მოიცვა. ფილოლოგია პრივილეგირებული 
მეცნიერებიდან მეორეხარისხოვან დისციპლინად იქცა, ხოლო ისტორიამ 
კვლევის პირდაპირი ობიექტი დაკარგა.  

მაგრამ პოსტნაციონალური უნივერსიტეტის მთავარი ნიშანი მაინც ისაა, რომ 
მისი ფუნქცია უკვე აღარ არის „განათლებული ადამიანის” ფორმირება, დღეს 
უნივერსიტეტი გვაწვდის არა განათლებულ, არამედ „უნარჩვევების მქონე” 
ინდივიდს, რომელსაც ძალუძს საბაზრო კონიუნქტურის გამოცნობა. აქ 
მთავარი ის როდია, რომ „ცოდნა” წარმოადგენს „პროდუქტს,” რომელიც 
კარგად უნდა გაიყიდოს - მთავარი პროდუქტი უკვე თავად ადამიანია. სწორედ 
ის უნდა გაიყიდოს წარმატებულად და ამა თუ იმ უნივერსიტეტის ბრენდად 
იქცეს.  

ნაციონალური უნივერსიტეტი „განათლებული ადამიანის” ფორმირებით იყო 
დაკავებული. განათლებული ადამიანი კი ისაა, ვინც იცის ნაციონალური 
კულტურა და ამ კულტურის სათავეები - მისი ანტიკური და ქრისტიანული 
წყაროები. „განათლებულმა ადამიანმა” იცის საკუთარი კულტურის გენეზისი და 
სტრუქტურა. რაც შეეხება „უნარჩვევების მქონე ადამიანს”, მან იცის როგორ 
„მიაწოდოს” საკუთარი თავი დამქირავებელს. მას აქვს არა იმდენად ერუდიცია, 
რამდენადაც „კრიტიკული აზროვნება” - „კრიტიკული აზროვნება” ნიშნავს არა 
იმდენად საკუთრივ „აზროვნებას”, რამდენადაც გარკვეული საკითხებისადმი 
(მაგალითად, რაღაც ფაქტებისადმი) ჩამოყალიბებულ დამოკიდებულებას ან 
ამ დამოკიდებულების ადეკვატურად ჩამოყალიბების უნარს.  

იმისათვის, რათა ჩვენი საუბარი მეტისმეტად აბსტრაქტული არ აღმოჩნდეს, 
მოვიყვან ორ მაგალითს, უფრო ზუსტად, ერთმანეთს შევადარებ ლიტერატურის 
ორ მკვლევარს - ერნსტ რობერტ კურციუსსა (1886-1956, ბონის უნივერსიტეტის 
რომანული ფილოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი) და ედუარდ საიდს 
(1935-2003, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ინგლისური ლიტერატურისა და 
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის დეპარტამენტის პროფესორი), 
როგორც ორი განსხვავებული ეპისტემეს წარმომადგენელსა და 
რეპრეზენტატორს.  

უპირველეს ყოვლისა, დავიწყებ იმით, თუ რატომ არის ეს ანალოგია 
ლეგიტიმური. ორივე მათგანმა მოღვაწეობა დაიწყო, როგორც კონკრეტული 
ლიტერატურის სპეციალისტმა - კურციუსი რომანისტი იყო, კერძოდ, ფრანგული 
ლიტერატურის სპეციალისტი, ხოლო საიდი - ანგლისტი. ორივემ სახელი, 
ძირითადად, ერთი წიგნით გაითქვა - კურციუსის შემთხვევაში ეს იყო 
ევროპული ლიტერატურა და ლათინური საშუალო საუკუნეები (1948 წ.), ხოლო 
საიდის შემთხვევაში - ორიენტალიზმი (1978 წ.). თავთავიანთ ოპუს მაგნუმში 
ორივე გაცდა კვლევის საკუთარ სპეციალურ ველს - რომანისტ ფილოლოგთან 
ერთად კურციუსი მოგვევლინა როგორც კლასიკოსი ფილოლოგი, მედიევისტი 
და გერმანისტი, ხოლო საიდი - არა ოდენ როგორც ანგლისტი, არამედ 
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როგორც რომანისტი, ორიენტალისტი და ფილოლოგიის ისტორიკოსი. ამავე 
დროს, ორივე მონოგრაფია კულტურისა და იდეების ისტორიასაც მოიცავს.  

მაგრამ სწორედ ამგვარ ფონზე კონტრასტი კიდევ უფრო საგრძნობია - 
კურციუსის მიზანი გერმანული ლიტერატურისა და ნაციონალური კულტურის 
კონტექსტის ჩვენებაა. ეს კონტექსტი კი ევროპული ლიტერატურაა, რომელიც 
შეუძლებელია გავიგოთ ლათინური შუა საუკუნეების გარეშე. მაშასადამე, 
მოცემული ნაშრომი ნაციონალური კულტურის გენეზისისა და სტრუქტურის 
კვლევის მაგალითია. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იმ ლიტერატურული 
და კულტურული ტრადიციის უწყვეტობის ჩვენებაა, რომელიც ანტიკურობიდან 
იღებს სათავეს. სწორედ ამ ტრადიციაში მოიაზრებს კურციუსი საკუთარ 
ნაციონალურ კულტურასა და ლიტერატურას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 
წიგნი ეძღვნება აბი ვარბურგს (გუსტავ გრებერთან ერთად), რომლის 
სახელგანთქმული ინსტიტუტისა და ბიბლიოთეკის მიზანი სწორედ ევროპული 
კულტურული ტრადიციის უწყვეტობის ჩვენება და მისი კვლევაძიება იყო (აბი 
ვარბურგთან ერთად უნდა დავასახელოთ „ვარბურგის სკოლისა” და ვარბურგის 
ინსტიტუტის ისეთი წარმომადგენლები, როგორებიც იყვნენ ერვინ პანოფსკი, 
ფრიც ზაქსლი, ერნსტ გომბრიხი და სხვ.). აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, 
რომ კურციუსის მონოგრაფია, გარკვეულწილად, იყო პასუხი იმ „ახლო” 
კონტექსტზე, რომელშიც მკვლევარს ცხოვრება და მოღვაწეობა უხდებოდა - 
მან წიგნზე მუშაობა ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლისა და განათლების 
შესაბამისი რეფორმების შემდეგ დაიწყო.  

ედუარდ საიდის მონოგრაფიის მიზანი პრინციპულად განსხვავებულია. წიგნი 
მიმართულია ევროპული ორიენტალისტური დისციპლინისა (თუ 
დისციპლინათა მთელი კომპლექსის) და ორიენტალიზმის, როგორც 
იდეოლოგიის, წინააღმდეგ. მეცნიერის აზრით, ორიენტალიზმი არაბული 
სამყაროს მიმართ იმავე როლს ასრულებს, რასაც ანტისემიტიზმი - ებრაელთა 
მიმართ. საყურადღებო ისაა, რომ საიდის კრიტიკისა და „დეკონსტრუქციის” 
ობიექტი აღმოსავლეთმცოდნეობა და |აღმოსავლური ფილოლოგიაა”, 
რომელიც მისთვის სხვა არაფერია, თუ არა დასავლური იმპერიალიზმის 
გამოხატულება - ფილოლოგები და კოლონიზატორები ერთი მედლის ორ 
მხარეს წარმოადგენენ. მკვლევარი ცდილობს, აჩვენოს ორიენტალიზმის, 
როგორც კონცეპტისა და დისციპლინის აღმნიშვნელი ტერმინის, რეპრესიული 
შინაარსი, რომელიც მალავს „დასავლელი ადამიანის” უპირატესობას. ამასთან 
ერთად, მონოგრაფიის მიზანი იმის ჩვენებაცაა, რომ არ არსებობს 
ნეიტრალური ფილოლოგია, რომ, ერთი შეხედვით, სრულიად „უვნებელი” 
აკადემიური მუშაობა პოლიტიკურ ანგაჟირებულობასა და რეპრესიას მალავს. 
მაგრამ, ალბათ, ყველაზე უფრო სიმპტომური საიდის ნააზრევში 
ტექსტოლოგიისა და ფილოლოგიის, აგრეთვე აღმოსავლური ენების ცოდნის 
მნიშვნელობის ძალიან დაბალი შეფასებაა. როგორც ინგლისელი 
აღმოსავლეთმცოდნე ბერნარდ ლუისი აღნიშნავს (იხ. მისი ნაშრომი ისლამი 
და დასავლეთი, თავი VI - „აღმოსავლეთმცოდნეობის პრობლემები”, რომელიც 
საიდის მოსაზრებათა პროფესიულად მომაკვდინებელ კრიტიკას შეიცავს), 
„ტექსტოლოგიისა და ფილოლოგიის ამგვარმა კრიტიკამ პირველ რიგში ისინი 
შეაგულიანა და დააიმედა, ვისაც სურდა კარიერა აღმოსავლეთის შესწავლით 
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შეექმნა, მაგრამ ვერ შეძლო ან არ სურდა აღმოსავლურ ენათა შესწავლა მათი 
სირთულის გამო”.  

მაგრამ საიდის მონოგრაფიის მთავარი პათოსი, ესაა - რესენტიმენტი ამბოხი 
ევროპული კულტურისა და ტრადიციის წინააღმდეგ. თავის მომდევნო წიგნებში 
(სამყარო, ტექსტი, კრიტიკოსი, კულტურა და იმპერიალიზმი) ის შეუფარავად 
ადანაშაულებს ევროპელ ფილოლოგებსა და ლიტერატურათმცოდნეებს 
(ძირითადად, გერმანული ფილოლოგიური სკოლის წარმომადგენლებს) ერიხ 
აუერბახსა თუ ლეო შპიტცერს, ერნსტ რობერტ კურციუსსა თუ კარლ ფოსლერს 
ევროპოცენტრიზმსა და იმპერიალიზმში, რომ მათ იერარქიულად მოაწყვეს 
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის კვლევა თა ველი, სადაც 
ცენტრალური პოზიცია „რომანულ სამყაროსა” და დანტეს უკავია.  

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი შორს 
წაგვიყვანდა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა აღინიშნოს შემდეგი: 
კურციუსისა და საიდის მიდგომათა შორის არსებული უფსკრული სულაც არ 
არის ამ მკვლევართა ინდივიდუალურ განსხვავებათა შედეგი - სხვა 
„პარალელური ბიოგრაფიების” შემთხვევაშიც კონტრასტი ანალოგიური 
იქნებოდა (მაგალითისათვის, აუერბახი და სტივენ გრინბლატი, შპიტცერი და 
ჯეფრი ჰარტმანი, კეტე ჰამბურგერი და ჰომი ბაბა).  

საქმე ისაა, რომ ჩვენ წინაშეა ჰუმანიტარულ ეპისტემეთა მკვეთრი 
(„რევოლუციური”) ცვლა - XX საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს გამოიკვეთა ის, 
რაც, საბოლოოდ, XXI საუკუნის დასაწყისში გაფორმდა ახალი 
პოსტნაციონალური და პოსტკულტურული ეპისტემეს სახით (უნდა აღინიშნოს, 
რომ ამ ეპისტემეს ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი მიშელ ფუკომ, ჟაკ 
დერიდამ, ჟანფრანსუა ლიოტარმა, პოლ დე მანმა და სხვ. ითამაშეს). როგორც 
იგივე ბერნარდ ლუისი შენიშნავს, ამ ეპისტემეს ძირითადი დოგმები შემდეგია: 
„არ არსებობს ერთი ჭეშმარიტება (ხოლო თუ არსებობს, ის მაინც 
მიუღწეველია), არ არსებობს ნეიტრალური ცოდნა - ნებისმიერი ცოდნა 
ტენდენციურია, ხოლო ნებისმიერი დისკურსი სხვადასხვა ძალთა 
ურთიერთმიმართებების შედეგს წარმოადგენს. ფაქტობრივი სიზუსტე სულაც 
არაა მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი ოდენ მიმართებაა - ანუ მკვლევარის 
მოტივები და მიზანი - თუ რა მიმართება აქვს ცოდნას თან მას, ვინც ცოდნას 
იყენებს”.  

თანამედროვე საუნივერსიტეტო სივრცე სწორედ ამ შეხედულებათა 
განხორციელების ადგილია.  

 


