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ადგილობრივი ინიციატივები სოფლის განვითარებისთვის 

–   შთაბეჭდილებები საქსონიიდან 

ისე მოხდა, რომ 2019 წლის ზაფხული გერმანიაში გავატარე სპეციალური სტიპე-
ნდიით, რომელმაც საშუალება მომცა, მთელი სექტემბერი საქსონიის ფედერა-
ლურ მიწაზე, ქალაქ ჰერნჰუტის ერთ-ერთ დასახლებაში   ̶  გროსჰენერსდორფში 
მეცხოვრა.  

აქ ჩამოსვლამდე ერთი თვე ბერლინში ვიყავი და ფონდში „ბერლინის კედელი“ 
(Stiftung Berliner Mauer) ვმუშაობდი  ̶  მეხსიერების კულტურისა და ახლო წარსულის 
გააზრების საკითხებზე1. სოფლად წამოსვლა კი სასტიპენდიო პროგრამის მეორე 
ნაწილი იყო; განსაკუთრებით მაინტერესებდა სწორედ იმ განსხვავების ნახვა, 
რაც საგანმანათლებლო მუშაობის (მათ შორის უახლესი ისტორიის საკითხებზე) 
კუთხით დიდ ქალაქსა და სოფელს შორის არსებობს. 

ჩემი მასპინძელი 1980-იან წლებში დისიდენტური მოძრაობისას შექმნილი და 
გერმანიის გაერთიანებისთვის მებრძოლი, მშვიდობიანი რევოლუციის აქტიური 
მონაწილე ორგანიზაცია „გროსჰენერსდორფის გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა“ 
(Umweltbibliothek Grosshennersdorf e.V.) იყო. გდრ-ს ოპოზიციური მოძრაობის, 
მშვიდობიანი რევოლუციის, აღმოსავლეთ ევროპისა და დისიდენტური ჯგუფების 
თემები  ̶   დღემდე ორგანიზაციის ძირითადი სამუშაო თემა და ქვაკუთხედია, თუ-
მცა ორგანიზაცია ასევე დიდ ყურადღებას უთმობს რეგიონულ კონტექსტებსა და 
სოფლის ისტორიას, თანაც ის ამ სოფელში მოქმედი ერთადერთი ორგანიზაცია 
არ არის, არამედ მხოლოდ ერთ-ერთია. 

მართლაც, თავიდანვე თვალშისაცემია, რომ ამ ერთ პატარა სოფელში სხვადასხვა 
საზოგადოებრივი ინიციატივა (კავშირი) მუშაობს, რომლიც სოფლის დონეზე, 
თემისა თუ რეგიონის ან საერთოდაც გლობალური ინტერესებიდან გამომდინარე 
საერთო იდეისა და მიზნის გარშემო ერთიანდება და მოქმედებს. ჩემი კვლევითი 
ფოკუსიც, ბერლინისგან განსხვავებით, მეხსიერების კულტურიდან სწორედ სათემო 
ცხოვრებაში მოქალაქეების მონაწილეობასა და მონაწილეობის ფორმებზე, 
სოფლის ისტორიასა და დღევანდელობაზე გადავიტანე. ეს მიმოხილვაც ოთხი 
კვირის განმავლობაში მიღებული შთაბეჭდილებებისა და დაკვირვებების შედეგი 
ამ დაკვირვებების სისტემატიზაციის მცდელობაა და იმედი მაქვს, სათემო 
მობილიზებისა და ადგილობრივი დემოკრატიის საკითხებით დაინტერესებულ 
ადამიანებს დააინტერესებს.

1 ბერლინის შესახებ ჩანაწერები იხ. http://german-georgian.archive.ge/ka/blog/79
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1. კავშირი, კავშირმა, კავშირის, კავშირით2...

ამბობენ, რომ გერმანელებისათვის ამა თუ იმ კავშირის წევრობა ძალიან 
მნიშვნელოვანია. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში უთქვამთ  ̶   სამი გერმანელი უკვე ერთ 
კავშირს უდრისო, ანუ გერმანელების სწრაფვა თვითმოქმედი საზოგადოებრივი 
ერთობებისკენ იმთავითვე შესამჩნევი ყოფილა. ახლაც, თუკი სტატისტიკასა და 
სხვადასხვა კვლევას ჩავხედავთ, გერმანიის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 
რომელიმე კავშირის წევრია, ქვეყნის მასშტაბით კი ნახევარ მილიონამდე კავ-
შირი მოქმედებს; ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ კავშირები გერმანიის 
საზოგადოებრივი, სათემო და სოციალური ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი 
შემადგენელი ნაწილია. 

საერთო ინტერესი არის თანამოაზრეთა მეტწილად მოხალისეობრივ ერთობაში 
გაწევრიანების საფუძველი და ეს ინტერესი ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება 
იყოს: თავისუფალი დროის ერთად გატარების სურვილი, პროფესიული გა-
მოც დილების გაზიარება და არსებული პრობლემების ერთად დაძლევა, საზო-
გადოებრივად სასარგებლო საქმის კეთების სურვილი, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
მხარდაჭერა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, სხვადასხვა მოწყვლადი 
ჯგუფების დახმარება ან გარემოს დაცვა... ჩამონათვალი უსასრულოდ შეიძლება 
გაგრძელდეს. სტატისტიკის მიხედვით კავშირებს შორის სჭარბობს თავისუ-
ფალი დროის გატარებასთან დაკავშირებული გაერთიანებები, რომელთა 
რიცხვი 100 000-ს აღემატება. 

კავშირები ძირითადად მოხალისეობრივი გაერთიანებებია, მათი დაფინანსების 
წყაროს კი  საწევროები და შემოწირულობები წარმოადგენს. წევრებიც, როგორც 
წესი, ენთუზიაზმზე მუშაობენ; მაგ. სპორტულ კავშირში ხშირია შემთხვევა, როცა 
მწვრთნელი სრულიად მოხალისეობრივად ასრულებს თავის მოვალეობას. ასეა 
ძალიან ბევრი მოქალაქეც: ისინი ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე არიან ჩა-
რთული სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში და ხშირად თავად აფინან-
სებენ ამა თუ იმ წამოწყებას. ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კავშირს გარკვეული 
პროგრამების განხორციელებისათვის სპეციალური დაფინანსების (საგრანტო) 
მოპოვება არ შეუძლია. მეტიც, ასეთი შემთხვევებისთვის სახელწიფოს ცენტრა-
ლურ და ადგილობრივ დონეზე არაერთი სპეციალური პროგრამა მოქმედებს, რო-
მელიც სწორედ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში 
არსებული ინიციატივების მხარდაჭერასა და გაძლიერებას ითვალისწინებს და 
მათ ფინანსურად ეხმარება. კავშირების მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოზე და 
არსებულ პროგრამებზე ახლა არ შევჩერდები და მოკლედ შევეხები ისტორიას, 
რამდენადაც გერმანიაში თვითმოქმედი ინტერესთა ჯგუფების არსებობას მართ-
ლაც ხანგრძლივი და საინტერესო განვითარება და ტრადიცია აქვს. 

პირველი კავშირების მსგავს გაერთიანებებს შუა საუკუნეების სავაჭრო გილდი-
2 მასალა მომზადებულია შემდეგი წყაროების გამოყენებით: https://www.neumeyer-abzeichen.de/
blog/die-geschichte-der-vereine/ (შესვლის თარიღი 17.04.20200).
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ები და პროფესიული ამქრები წარმოადგენდა, სადაც ადამიანები არა მხოლოდ 
პროფესიული ინტერესების დასაცავად ერთიანდებოდნენ, არამედ ხშირად სა-
ზოგადოებრივ, სათემო ცხოვრებასაც უთმობდნენ დროს. მაგ. ერთ-ერთ პირველ 
კავშირად ისტორიული პერსპექტივის მიმოხილვისას ასახელებენ 1443 წელს ტამ-
პლიერების (შუასაუკუნეების სამხედრო-რელიგიური ორდენი ევროპაში) მიერ შექ-
მნილ საქველმოქმედო ერთობას, რომელიც საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის 
მუშაობდა. ცხადია, ტერმინი  ̶   კავშირი  ̶   მაშინ არ არსებობდა. დღევანდელი 
გაგებით კავშირთან უფრო მეტი მსგავსება აქვს მაგ. მე-17-18 საუკუნეში გავრცე-
ლებულ „ენათა საზოგადოებებს“ (Sprachgesellschaft), რომლებიც განათლებულ 
ადამიანებს აერთიანებდა და მათ მიზანს ენისა და პოეზიის დაცვა-მხარდაჭერა 
წარმოადგენდა.3 

მე-18 საუკუნეში ჩნდება ასევე „მკითხველთა საზოგადოებები“ (Lesegesellschaft), 
რომლებიც აღარ იყვნენ სახელმწიფოსა და ეკლესიის წიაღის ნაწილნი; სწორედ 
მკითხველთა საზოგადოება იქცა განმანათლებლობის ეპოქის დროს ყველაზე გა-
ვრცელებულ ორგანიზაციულ ფორმად და მე-19 საუკუნის დასაწყისში მათი საქ-
მიანობა ზრდასრულთა განათლების ადრეულ ფორმად განიხილებოდა. გერმა-
ნიაში პირველი „მკითხველთა საზოგადოება“ 1720 წელს შეიქმნა, თუმცა ფართო 
გავრცელება ორგანიზაციის ამ ტიპმა მე-19 საუკუნეში ჰპოვა. მაგალითისთვის საი-
ნტერესო იქნება აღინიშნოს, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს იმპერიაში დაახლოებთ 
500 მსგავსი ორგანიზაცია მოქმედებდა და 25 000 წევრზე მეტს აერთიანებდა. 

კულტურისა და თავისუფალი დროის გატარებასთან დაკავშირებული   ̶   უფრო 
მეტად  სახალხო ხასიათის ერთობები  ̶   ადვილად იქცეოდა ხოლმე პოლიტიკურ 
თანამოაზრეთა თავშეყრის ადგილებად, რადგან პოლიტიკური გაერთიანებების 
შექმნა ნებადართული არ იყო. ამის კარგი მაგალითია მე-19 საუკუნის გერმანიაში 
ე.წ. „მუშათა კავშირები“ (Arbeitervereine). ეს კავშირები იყო ერთგვარი რეაქცია 
არსებულ სოციალურ უთანასწორობაზე და ეს ჯგუფები სოციალ-დემოკრატიული 
და კათოლიკური პოზიციებიდან ამოიზარდა. მუშათა მოძრაობის ამ 
გაცხადებულად კულტურული, თუმცა რეალურად პოლიტიკური გაერთიანების 
მიზანი, უკეთესი სამუშაო პირობებისთვის და სოციალური თანასწორობისთვის 
ბრძოლა იყო. მუშათა კავშირები დღესაც არსებობს, მაგრამ რამდენადაც 
სოციალური და შრომითი პირობები სახელმწიფოს მიერ საკანონმდებლო 
დონეზეა გარანტირებული, ამ კავშირების ამოცანა ძირითადად კულტურული და 
სპორტული საქმიანობა და მშრომელთა სოციალიზაციაა.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ფართო საზოგადოებრივ ინტერესებზე ორიენტირე-
ბული ერთობები თავდაპირველად უფრო იმ ამოცანებს ემსახურებოდა, რომელთა 
მოგვარებასაც სახელმწიფო ვერ ან არ ახერხებდა და ყურადღების მიღმა იყო 
3 იხ. 1583 წელს, ფლორენციაში შექმნილი Accademia della Crusca,  ამ შინაარსის უძველესი 
საზოგადოება, რომელის მიზანი დღემდე იტალიური ენის დაცვაა.
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დარჩენილი. სწორედ ამ „მიღმა“ დარჩენილი ინტერესებიდან და პრობლემებიდან 
გამომდინარე ჩნდებოდა საქველმოქმედო საერო და საეკლესიო (კათოლიკური 
ან ევანგელისტური) ორგანიზაციები და მათი ინიციატივები (კარიტასი, წითელი 
ჯვარი, დიაკონია და სხვ.), რომლებიც სხვადასხვა გაჭირვებულ ჯგუფს უწევდა 
დახმარებას.

მე-19 საუკუნეში ეტაპობრივად იმატებდა ასეთი ჯგუფების რაოდენობა და სა-
ხელ მწიფოც ვეღარ ხუჭავდა თვალს ამ  მოვლენაზე, შესაბამისად, მან აღიარა   
კავშირებში გაერთიანების უფლება და მიიღო  სამართლებრივი რეგულაცია, 
რითიც სინამდვილეში ხელისუფლებას ამ წარმონაქმნების კონტროლი სურ-
და. მართლაც, სამართლებრივი რეგულირება, ერთი მხრივ, სწორედ ამ დე-
მოკრატიული ფორმების კონტროლის მექანიზმი იყო.

თვითმოქმედი ჯგუფების, მოქალაქეთა თავისუფალი გაერთიანებების შეზღუდ-
ვისა და კონტროლის მცდელობები, სამწუხაროდ, არც მეოცე საუკუნისათვის არის 
უცხო. მაგ. ნაციონალ-სოციალიზმის დროს ნაწილი (მაგ. ებრაელთა კავშირები) 
გარკვეული დროით გაუქმდა ან დაექვემდებარა Gleichschaltung-ს4. ეს კი ნიშნავდა, 
რომ კავშირების მიზნები, მმართველობის ფორმა და სახელი უნდა დამთხვეოდა 
იმჟამინდელი მმართველობის ინტერესებსა და იდეოლოგიას. მსგავსი 
გაერთიანებები კონტროლდებოდა. მათ შორის მაგ. გესტაპო აკონტროლებდა 
ბერლინში არსებულ ქართულ ემიგრანტულ ორგანიზაციებს, სათვისტომოს, 
რომელსაც ასევე ფიურერის პრინციპის შემოღება და მორჩილება  მოსთხოვეს 
მმართველობაში. ანუ საზოგადოებრივი (და პოლიტიკური) თვითმოქმედების 
თა ვი სუფალ ნებაზე დაფუძნებული ფორმები შეიზღუდა და კონტროლს დაე-
ქვემდებარა. აღსანიშნავია, რომ იგივე პროცესი მიმდინარეობდა საბჭოთა 
კავშირშიც.

მეორე მსოფლიო ომის დასასრულიდან კავშირებისთვისაც ახალი ერა იწყება. 
თუმცა, ქვეყნის გაყოფის გამო განვითარების პროცესები დასავლეთ და აღმოსავ ლეთ 
გერმანიაში განსხვავებულად წარიმართა. მაშინ, როცა გერმანიის ფედერაციულ 
რესპუბლიკაში კანონით იყო გარან ტირებული კავშირების თავისუფლება, 
გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია 
გერმანიის სოციალისტური ერთიანობის პარტიის ზედამხედველობასა და 
კონტროლს ექვემდებარებოდა. ხელისუფლება მაგ. კულტურის სახლების ბაზაზე 
თავად ქმნიდა კლუბებს ან წრეებს და ასე ცდილობდა, ერთი მხრივ, საზოგადოებაში 
არსებული თვითმოქმედების სურვილის განეიტრალებას და მეორე მხრივ, 
ინტერესთა ჯგუფების მაქსიმალურ კონტროლს. ამ პერიოდში ოფიციალურად 
სულ რამდენიმე, მაგ. სპორტული კავშირები არსებობდა. 

4 ამ ტერმინით აღინიშნებოდა ნაციონალ-სოციალისტების მმართველობის პერიოდში საზო-
გადოებრივ-პოლიტიკური პროცესების ხელში ჩაგდება.
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რაც შეეხება დასავლეთ გერმანიას, ომის შემდეგ, 50-60-იან წლებში ახლად 
დაფუძნებული კავშირები უფრო მეტად მიმართული იყო მოქალაქეთა თავი-
სუფალი დროის გატარებასა და ზოგადად, მომხმარებელი საზო გადოების 
(Konsumgesellschaft) მოთხოვნილებებზე. უახლესი ტრავმული წარსულის 
გამო პოლიტიკა კავშირების დღის წესრიგიდან მოიხსნა და მეტი ადგილი 
დაეთმო გართობას, იქნებოდა ეს ცეკვა, სიმღერა, სპორტი, გულშემატკივართა 
გაერთიანებები თუ სხვა. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევანგელისტური ეკლესია გერმანიის დემოკრატიული 
რესპუბლიკის კომუნისტური მმართველობის პირობებშიც ახერხებდა მუშაობას 
და თავის გარშემო გაერთინებების, ჯგუფების ფორმირებას.  ამ მხრივ აღსანიშ-
ნავია დიაკონური მოძრაობები, ასევე ახალგაზრდული გაერთიანებები (ახალგაზ-
რდა თემი/მრევლი). საინტერესოა ისიც, რომ სწორედ ეკლესიის წიაღში და მისი 
მფარველობით ჩნდება 1980-იანი წლების მეორე ნახევარში სამშვიდობო და ადა-
მიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული არალეგალური, პოლიტიკურ-საზო-
გადოებრივი ჯგუფები, როგორც ერთგვარი დისიდენტური, იატაქვეშა ერთობები, 
რომელთაც შეამზადეს სიტუაცია მშვიდობიანი რევოლუციისათვის. სოციალურ 
მსახურებაზე ორიენტირებული ევანგელისტური ეკლესია დღემდე სათემო და სა-
ზოგადოებრივი ცხოვრების მოთამაშეა და თავისი წვლილი შეაქვს არაერთ საერო 
განვითარების პროცესში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

მოქალაქეთა თვითორგანიზების, თვითმოქმედებისა და შეკავშირების ფორმების 
ანუ გაერთიანებების შესწავლასა და ანალიზს გერმანიაში დღეს საკამოდ მნიშ-
ვნელოვანი ადგილი უჭირავს. კვლევა მიმდინარეობს როგორც კერძო, ისე სახელ-
მწიფო და ადგილობრივ დონეზე. შემდეგ კავშირებისა და ინტერესთა ჯგუფების 
მხარდასაჭერი არაერთი კერძო თუ სახელწმიფო, კომუნალური პროგრამა სწორედ 
ამ კვლევებს ეყრდნობა. მოქალაქეთა მონაწილეობასა და ჩართულობას საზოგა-
დოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში სახელმწიფო მხოლოდ მიესალმება. 
კავშირის წევრობა კი მონაწილეობა-ჩართულების ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზ-
მია. „გერმანული კავშირებისა და გაერთიანებების ფედერალური გაერთიანების“ 
თავმჯდომარეს ეკუთვნის ფრაზა: „სულ უფრო და უფრო მეტი თვითდახმარების 
ორგანიზაცია ჩნდება. მოხალისეობრივი მოქმედების არეალი სწორედ კავშირია. 
სხვა ფორმა მე არ ვიცი.“ 
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* * *

მკითხველის წინაშე ამ მიმოხილვაში წარმოდგენილი საზოგადოებრივი გაერთი-
ანებების, სხვადასხვა კავშირის მაგალითები ასახავს აღმოსავლეთ გერმანიის 
ერთ-ერთ ფედერალურ მიწაზე, საქსონიაში, არსებულ დღევანდელობას. აღმო-
სავლეთ გერმანიის ამ სოფელმა, გასულ საუკუნეში მნიშვნელოვანი საზოგადო-
ებრივი და სტრუქტურული ცვლილებები განიცადა და გაერთიანების შედეგადაც 
ტრანსფორმაციის რთული პერიოდის გავლა მოუწია. ამ პროცესთან დაკავშირე-
ბული პრობლემები, საქართველოსი არ იყოს, აქაც ჯერ არ არის ბოლომდე მოგვა-
რებული. მეტ-ნაკლებად საერთო, სოციალისტური წარსულის (ავტორიტარული 
სახელმწიფო მმართველობა, იძულებითი კოლექტივიზაცია და სოციალისტური 
სოფელი, ცენტრალიზებული მმართველობა და შეზღუდული ინიციატივა/თვი-
თმოქმედება) გამო ვფიქრობ, ყოფილი გდრ-ს მაგალითები ამ თემებით დაინტე-
რესებული მკითხველისთვის საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს. 

ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები ასახავს პატარა ქალაქებისა და სასოფლო სივ-
რცეების საზოგადოებრივ ცხოვრებას სხვადასხვა ინიციატორის, საინიციატივო 
ჯგუფისა თუ კავშირის საქმიანობის მაგალითზე. ვეცადე თანაბრად წამომეწია წინ, 
როგორც ერთი ადამიანის ანუ ინიციატორის როლი, ასევე ადამიანთა (თანამოა-
ზრეთა) გაერთიანებების მნიშვნელობა ადგილობრივი დემოკრატიის და განვითა-
რების პროცესებში. იმედია გამომივიდა.
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2. სოფელი გროსჰენერსდორფი და ქალაქი ჰერნჰუტი

სოფელი გროსჰენერსდორფი ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნის წყაროებში იხსენიება და 
აქ ამჟამად დაახლოებით 1500 ადამიანი ცხოვრობს; დღეს ის ქალაქ ჰერნჰუტის 
შემადგენელი ნაწილია (გიორლიცის მუნიციპალიტეტი). გროსჰენერსდორფი, 
როგორც ისტორიული მამული 1408 წლიდან ზემო ლაუზიცის თავადების ოჯა-
ხის, ფონ გერსდორფების საკუთრებას წარმოადგენდა და სწორედ ამ ოჯახს 
უკავშირდება ადგილის განვითარება და სოფლის გეგმიური მშენებლობის 
დაწყება  სასახლის მიმდებარედ და მის გარშემო. 

გერსდორფების შთამომავალმა, მაღალი წოდებისა და თანამდებობის პირმა, ნი-
კოლ ფონ გერსდორფმა, 1672 წელს ცოლად მოიყვანა ჰენრიეტე კატარინა ფონ 
ფრიზენი (1619-1686), ზულცბახში დაბადებული, დრეზდენსა და ლაიფციგში აღ-
ზრდილი, გამორჩეულად საინტერესო ქალი. კატარინას საუკეთესო განათლება 
ჰქონდა მიღებული; ის რელიგიური შინაარსის ლექსებს წერდა გერმანულად და 
ლათინურად, თავისი სახელით და არა ფსევდონიმით  ̶  ეს იმხანად დიდ გაბედუ-
ლებას მოითხოვდა. მას ახალგაზრდობიდანვე ჰქონდა მიმოწერა ეპოქის არაერთ 
მეცნიერთან, თეოლოგთან და ფილოსოფოსთან, მათ შორის ლაიბნიცთან. 

ქმრის გარდაცვალების შემდეგ კატარინა გროსჰენერსდორფის მამულში 
გადავიდა და თავი შვილიშვილის, შემდგომში ცნობილი პიეტისტის5, ნიკლაუს 
ფონ ცინცენდორფის (1700-1760) აღზრდას მიუძღვნა. სწორედ კატარინამ გაუღო 

5 XVII საუკუნეში პროტესტანტიზმის წიაღში ჩამოყალიბებული რელიგიური მოძრაობა. გერმანიაში 
მოძრაობას საფუძველი ჩაუყარა ფ. ჯ. შპენერმა (1635-1705).
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პირველად კარმიდამოს კარი ბოჰემიიდან დევნილ ქრისტიანებს, რაც შემდეგ 
წარმატებით გააგრძელა ნიკოლაუს ცინცენდორფმაც. ზოგადად, ღრმადმორწმუნე 
კატარინას გავლენა შვილიშვილზე  დიდი იყო. 

ცინცენდორფმა მიიღო და მფარველობდა ბოჰემიიდან დევნილ „უნიტას ფრატ-
რუმის“ ეკლესიის (იგივე მორავიელი ძმების) წევრებს; კატარინასგან მემკვიდრეო-
ბით მიღებულ ბერტელსდორფის (დღეს ეს სოფელიც, გროსჰენერსდორფის 
მსგავსად ქალაქ ჰერნჰუტის ნაწილია) მამულის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
შექმნილ ლტოვილთა დასახლებას, მოგვიანებით ჰერნჰუტი („მცველნი უფლისა“) 
ეწოდა, აქ მცხოვრებ რელიგიურ დევნილებს (მორავიელი ძმები) კი   ̶  ჰერნჰუტელ 
ძმათა ერთობა.6 ნიკოლაუს ფონ ცინცენდორფი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა 
მისიონერობას და სწორედ ამიტომ, ჰერნჰუტელი7 მისიონერების შთამომავლები 
დღემდე მთელ მსოფლიოში არიან წარმოდგენილნი.

ბერტლერსდორფის და გროსჰენერსდორფის მამულების, კატარინა ფონ გერს-
დორფისა და ნიკლაუს ფონ ცინცენდორფის, შემდეგში კი ქალაქ ჰერნჰუტის და 
ჰერნჰუტელ ძმათა ერთობის ისტორიამ ამ მხარეში ბევრი რამ განსაზღვრა, რამაც 
დღევანდელობაზეც იქონია გავლენა. 

სოფლის განაშენიანების ისტორიული სტრუქტურა კოლექტივიზაციამ, სოცია-
ლისტური სოფლის კონცეფციამ და კომუნისტურმა მმართველობამ საკმაოდ 
შეცვალა და დააზიანა. ამის მიუხედავად, შემორჩენილი შენობებითა და პარ-
კებით ჯერ კიდევ იკითხება მამულის ძველი იერსახე; საკუთრების მხრივ უკვე 
დანაწევრებული შენობები და მათთან დაკავშირებული ისტორიები მაინც ქმნის 
სოფლის აწმყოს და განსაზღვრავს მაგ. სოფლად მოქმედი საზოგადოებრივი 
გაერთინებების ნაწილის თემატიკასაც, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. ამ ისტორიულ 
ნაგებობებს შორის, განსაკუთრებული ადგილი კატარინენჰოფს უჭირავს.

6 იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=18415 (ნახვის თარიღი: 04.04.2020)
7 ჰერნჰუტელ ძმათა საკრებულოს, იგივე ჰერნჰუტელთა საძმოს შესახებ მეტი იხ. ჟურნალი “აფრა”, 
2020, კავკასიური სახლი.
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2.1 კატარინენჰოფი  - სოფლის მეხსიერების ფუნდამენტი 

კარატინენჰოფი მენტალური პრობლემების მქონე პირთა დიაკონურ-სოციალური 
მომსახურების დღისა და ღამის ცენტრი და პროფესიული განათლების 
დაწესებულებაა. მისი ისტორია 1721 წელს იწყება, როდესაც ჰენრიეტე კატარინა 
გერსდორფმა მამის უკანასკნელი ნება აღასრულა და გროსჰენერსდორფის 
მამულის ნაწილი ობოლთა და ღატაკთა თავშესაფრისთვის გამოყო. მისი 
სახელი, ანუ კატარინენჰოფი აქაურობას მოგვიანებით ეწოდა. ცენტრმა დიდი და 
რთული გზა გამოიარა დღევანდელობამდე; სხვადასხვა დროს აქ იყო ობოლთა 
თავშესაფარი, სკოლა (სადაც შეძლებული ოჯახების შვილები და ღარიბები ერთად 
სწავლობდნენ), ფსიქიატრიული კლინიკა, დევნილთა თავშესაფარი და ა.შ. 1760 
წლიდან ცენტრი ჰერნჰუტელ ძმათა ერთობის საკუთრებაში გადავიდა; ნაციონალ-
სოციალიზმის რასობრივი ჰიგიენის იდეოლოგია მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, 
სამწუხაროდ, აქაურობასაც შეეხო, კატარინენჰოფის არაერთი მენტალური 
პრობლემების მქონე მცხოვრების სიცოცხლე იმსხვერპლა და მძიმე ისტორიული 
მემკვიდრეობა დატოვა. 1945 წლიდან  კატარინენჰოფი დამხმარე საავადმყოფოსა 
და მოხუცთა თავშესაფრის ფუნქციას ასრულებდა, სადაც სამუშაოდ დრეზდენის 
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დიაკონიიდანაც8 დაიწყეს ჩამოსვლა; 1950 წლიდან ცენტრმა კვლავ დაიწყო 
მენტალური პრობლემების მქონე ბავშვთა მიღება.

ძირითადი გამოცოცხლება და გარდაქმნა კატარინენჰოფში 1970-იანი წლებიდან 
იწყება. გარდა სამკურნალო-დამხმარე ცენტრისა, აქ ზრდასრულთა განათლების 
კომპონენტიც სისტემატიურ სახეს იღებს და ეტაპობრივად პროფესიული 
განათლების (ექთანი, შინმოვლის სპეციალისტი) ცენტრადაც ყალიბდება; 
ამ პერიოდში, კატარინენჰოფი ისეთი მომსახურებისა და მიდგომების 
განვითარებას იწყებს (1979 წლიდან), როგორიც გერმანიის დემოკრატიული 
რესპუბლიკის განათლების დოქტრინას არ ემთხვეოდა. ახალ პროგრამებს 
შესაბამისი პერსონალი სჭირდებოდა, რომელიც ადგილზე ვერ მოიძებნა და 
ამიტომ ინიციატორებმა თანამშრომლებისა და თანამოაზრეების მოზიდვა 
აღმოსავლეთ გერმანიის სხვადასხვა კუთხიდან დაიწყეს. ასე მოიყარა აქ თავი 
სხვადასხვა ადამიანმა და მათ შორის ანდრეას შონფელდერმა. ის მოგვიანებით 
„გროსჰენერსდორფის გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკის“ დამფუძნებელი და სხვა 
არაერთი ადგილობრივი ინიციატივის თანაშემოქმედი გახდა:

„იცი როგორ იყო? გდრ-ში განსხვავებით ნაციონალ-სოციალიზმისაგან, არც 
მენტალური პრობლემების მქონე პირებს დევნიდნენ და არც ზოგადად ფსიქია-

8 დიაკონია - დიაკონია ეწოდება ეკლესიის ფარგლებში გაწეული ნებისმიერი ტიპის მომსახურებას 
ადამიანების მიმართ.
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ტრიულ სფეროს; თუმცა არც ყურადღებას აქცევდნენ და რაღაცნაირად უგულე-
ბელყოფილი და მარგინალიზებული იყო. ამიტომაც როდესაც ამ დიდი ტრა-
დიციების მქონე ადგილას კვლავ დაიწყო აქტიური საქმიანობა, ინიციატორებმა 
პროფესიული განათლების საშუალებაზეც იფიქრეს, რადგან კადრები იყო სა-
ჭირო. თავის მხრივ, კატარინენჰოფის, როგორც დიაკონური დაწესებულების 
გააქტიურებამ კომუნისტები შეაშფოთა და რამდენადაც ეკლესიას ასე პირდაპირ 
ვერ ებრძოდნენ, მოსახლეობის ყურადღების გადასატანად და აქაურობის სა-
პირწონედ - სოფლად კულტურის სახლის ბაზაზე სხვადასხვა სერვისის (წრეები, 
კლუბები) დანერგვა დაიწყეს“  ̶  მიყვება ანდრეასი და თან კატარინენჰოფის ეზოს 
მათვალიერებინებს. 

იგი მიხსნის  ̶  რომ არა ეს დაწესებულება, თავისი გრძელი ისტორიით, დღევან-
დელი სოფელი და მისი ცხოვრება შესაძლოა, სულ სხვაგვარი ყოფილიყო და 
რომ კატარინენჰოფი ერთიანი და დიდი კონტექსტის ერთგვარი ქვაკუთხედია. 
გაკრიალებულ და ლამაზ ეზოში ცენტრის ბენეფიციარები სეირნობენ. იქვე 
ახალგაზრდების ჯგუფი დგას, „ესენი აქ პროფესიულ განათლებას იღებენ“   ̶  
მეუბნება ანდრეასი. 
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3. ერთი სახლი - ოთხი ინიციატივა

ჩემი საცხოვრებელი სივრცე გერსდორფებისეული კარ-მიდამოს სამეურნეო 
ნაწილშია განთავსებული. ამ ვრცელ ადგილს, სადაც სხვადასხვა ტექნიკური 
შენობაა თავმოყრილი და ადრე კარეტების სადგომიც ყოფილა, სასახლისა და 
სასახლის პარკისგან ქვის თაღი ყოფს.

თავად სასახლისაგან მხოლოდ ნანგრევებიღაა შემორჩენილი. გული მწყდება 
და მიკვირს, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას აქ ძალიან დიდი 
ყურადღებას აქცევენ: 

„სასახლე 1950-იან წლებში კატარინენჰოფის რემონტს ემსხვერპლა. საშენი მასალა, 
მაგ. სახურავის კრამიტი, სწორედ აქედან წაიღეს და სასახლე ნანგრევებად იქცა. 
კატარინენჰოფს მაშინაც სოციალური მისია ჰქონდა და ამიტომ სასახლის ხარჯზე 
მისი აღმშენებლობა ადვილად გამართლდა, არადა სასახლის ნანგრევებად 
ქცევა და ამისი ასე დატოვება  მეხსიერების წაშლის ერთგვარი მცდელობა იყო.“   ̶  
მიხსნის ანდრეასი.

 სწორედ ნახსენები ქვის თაღის გავლით მივდივარ დილაობით სამსახურში და 
თაღიდან გასული  კატარინენჰოფს ვხედავ; იქვე ამ მხარისათვის ტრადიციული 
არქიტექტურის (Umgebindehaus) ორსართულიანი სახლიც ჩანს; სახლის 
შესასვლელში, საფოსტო ყუთზე ოთხი წარწერაა: გორსჰენერსდორფის 
გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა, კულტურის კაფე „ძველი საცხობი“, კინო და 
„ნაისეს კინოფესტივალი“.
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3.1 გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა   ̶  Umweltbibliothek Grosshennersdorf e.V.

„გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა“ 1987 წელს დაარსდა, თუმცა მისი ისტორია 
უფრო ადრე იწყება და ის 1986 წელს ბერლინში, სიონის ეკლესიის სამრევლო 
სახლის სარდაფში ამავე სახელწოდებით შექმნილი არალეგალური, ოპოზიციური 
ორგანიზაციის გამოძახილი იყო. „ბერლინის გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა“ 1986-
1990 წლებში მნიშვნელოვანი შეხვედრის ადგილი გახლდათ გარემოსდაცვითი, 
სამშვიდობო და სხვა ოპოზიციური მოძრაობების წარმომადგენლებისათვის.  
ამ ინიციატივას ეკლესიის წინამძღოლი მფარველობდა და უჭერდა მხარს. აქ 
თავმოყრილი იყო აკრძალული წიგნები და ჟურნალები ადამიანის უფლებების, 
გარემოს დაცვის თემაზე. გარდა უშუალოდ ოპოზიციური ძალების შეხვედრებისა, 
სიონის ეკლესიის სარდაფში იმართებოდა ოპოზიციონერი უფლებადამცველებისა 
და ხელოვანების მოხსენებები, კონცერტები და სხვ. ბერლინის გარემოსდაცვითი 
ბიბლიოთეკა 1998 წლამდე არსებობდა. იმხანად გერმანიაში 30-მდე მსგავსი 
სახელწოდების ჯგუფი მოქმედებდა და მათი მიზანი მნიშვნელოვანი 
საზოგადოებრივი დისკუსიებისა და თემების ინიცირება იყო, რათა კრიტიკულ 
აზრს, შეკითხვებს გარემოსდაცვითი და სამშვიდობო საკითხების გარშემო, 
„მიწისქვეშეთიდან“ ნელ-ნელა დღის სინათლეზეც გამოეღწია და საზოგადოების 
გამოფხიზლებაში შეეტანა წვლილი. 
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̶  რატომ გარემოსდაცვითი? ̶   ვეკითხები გროსჰენერსდორფის ორგანიზაციის 
დამფუძნებელს, ანდრეას შონფელდერს: „ბერლინსის ჯგუფსაც ასე ერქვა, 
მაშინ ბირთვული შეიარაღების საკითხები ძალიან აქტუალური იყო და 
ადამიანის უფლებების თემასთან მჭიდროდ დაკავშირებული, ამიტომ ეს 
სახელი შეესაბამებოდა ჩვენს ინტერესებს და თან გარემოსდაცვით თემატიკას 
უფრო ადვილად ამოვეფარეთ ჩვენი პოლიტიკური მიზნებითა და ოპოზიციური 
განწყობებით.“ 

ბიბლიოთეკის როლი 80-იანი წლების დისიდენტურ და ოპოზიციურ მოძრაობაში 
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რევოლუციის შემდეგ, „გროსჰენერსორფის გარე-
მოსდაცვითი ბიბლიოთეკა“, 1990 წელს კავშირის სახით დარეგისტრირდა და ის 
საბიბლიოთეკო ფონდები გადაიბარა, რომლებიც 1987 წლიდან გროვდებოდა. 
1994 წლამდე ორგანიზაციის (ბიბლიოთეკის) საქმიანობა არაფორმალური გა-
ნათლებისკენ იყო მიმართული და მისი ფონდების შევსებაც უფრო საგანმანათ-
ლებლო კუთხით ხდებოდა. ორგანიზაცია დღესაც აქტიურად მუშაობს სოფელში. 
მას ორი შენობა უკავია. ერთში ბიბლიოთეკის ნაწილი და ოფისი არის განთავსე-
ბული.  ჩემი სამუშაო კუთხეც აქ მოეწყო. ბიბლიოთეკის დიდი ნაწილი კი სოფლად 
შემორჩენილ ძველი საცავის (Speicher) აღმოსავლეთ ფლიგელშია. სწორედ აქ, 
ამ ისტორიული შენობის პირველ სართულზე, მდებარეობს ოთახი, სადაც 80-იან 
წლებში გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკის თავშეყრის ადგილი იყო ე.წ. პირველი 
ოფისი. ოთახის იერსახე შემონახულია ისტორიული მეხსიერების შესანარჩუნებ-
ლად, ხოლო დანარჩენ სივრცეში 30 000-მდე წიგნია განთავსებული. 

1998 წლიდან ბიბლიოთეკის ბაზაზე არქივის ფორმირებაც დაიწყო. არქივის 
მხარდამჭერი, სხვა არაერთ ორგანიზაციასთან ერთად, გერმანიის სოციალისტური 
ერთიანობის პარტიის დიქტატურის შემსწავლელი ფედერალური ფონდია. ეს 
ის ორგანიზაციაა, რომლის სტიპენდიითაც მომეცა გროსჰენერდორფში ყოფნის 
საშუალება. არქივი სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებს, ზრდასრულებსა 
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და ზოგადად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სთავაზობს ლიტერატურას, 
წყაროებს, დოკუმენტებს, „სამიზდატებს“ ძალიან ფართო თემატიკაზე, იქნება 
ეს 1989 წლის მშვიდობიანი რევოლუცია, საქსონიის მხარისა თუ ზოგადად გდრ-ს 
ოპოზიციური კულტურა, ისტორიის მოწმეთა პირადი არქივები, ინტერვიუები თუ 
რეგიონის9 შესახებ სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურა. 

* * *

გროსჰენერსდორფში ჩემს პირველ სამუშაო დღეს ანდრეასი ზემოთ აღნიშნულ 
ორ შენობაში განთავსებულ ამ მდიდარ და მრავალთემატურ ფონდებს მათვალი-
ერებინებს და თან მიხსნის:

 „აქ პიეტიზმის შესახებ არის ლიტერატურა, აქ კი კატარინა ცინცენდორფის შესა-
ხებ. ხომ იცი, პირველი ქალი იყო, ვინც თავისი სახელით გამოაქვეყნა ლექსების 
კრებული, ფსევდონიმის გარეშე. აქეთ რეგიონის (ზემო ლაუზიცი) ანუ სამი ქვეყნის 
კუთხეზეა ლიტერატურა, მათ შორის ამ მხარის კულტურულ და არქიტექტურულ 
მემკვიდრეობაზე; ხელოსნობის მდგომარეობასა და ძეგლებზე ... ჰო გესმის, თუკი 
ადგილობრივი განვითარების საკითხებზე მუშაობ, მიდგომა კომპლექსური უნდა 
იყოს, კონტექსტები უნდა გესმოდეს, მათ შორის ისტორიული; უნდა გავიაზროთ, 
რამ მოახდინა გავლენა ამ ადგილზე, რამ დატოვა თავისი კვალი და როგორ მოქმე-
დებს ეს კვალი დღეს, რა პროცესებს განსაზღვრავს... თან სწორხაზოვნებასაც რო-
გორმე უნდა ავცდეთ და ჩვენი ხედვაც სხვადასხვა კუთხიდან მივმართოთ საკვლევ 
ობიექტზე. მე სულ ამას ვეუბნები სტუდენტებსა და ჯგუფებს, ვისთანაც ვმუშაობ, 
ვეცადოთ და გავცდეთ ვიწრო ჩარჩოებს.“ 

ჩემს კითხვაზე, ჰყავს თუ ბიბლიოთეკას მკითხველი (რაც არ უნდა იყოს სოფელია, 
ვფიქრობ ჩემთვის ...), მპასუხობს, რომ ეს საქმე იმისდა მიუხედავად არის 
მნიშვნელოვანი, თუ დღეს ვინ და რამდენს კითხულობს, ისე კი ბიბლიოთეკას 
წელიწადში რამდენიმე ათასი ადამიანი აკითხავს. წიგნების გამოწერა აქედან 
დისტანციურადაც (ფოსტით) არის შესაძლებელი. სოფლად კი სხვა ტრადიციული 
სასოფლო ბიბლიოთეკაც მოქმედებს; მისი ფონდები განსახვავებულია და 
ნაკლებად სამეცნიერო ლიტერატურას აერთიანებს; ორივე ბიბლიოთეკას თავისი 
მკითხველი ჰყავს. 

ისტორიული კონტექსტების მნიშვნელობა ამ სოფელში მართლაც თვალსაჩინოა. 
ეტაპობრივად ვცდილობ გავერკვე იმ უხილავ ქსელში, რომელიც სოფლის ისტო-
რიას, ტრადიციულ და ალტერნატიულ ორგანიზაციებს აკავშირებს ერთმანეთთან 
და დღევანდელობას ქმნის.

9 Dreiländereck - სამი ქვეყნის კუთხე.  ანუ სამი ქვეყნის, გერმანიის, ჩეხეთისა და პილონეთის 
საზღვრების კვეთის ადგილი. აქ:   Oberlausitz - ზემო ლუჟიცა, ზემო ლაუზიცი.
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3.2 კულტურის კაფე სახელად „ძველი საცხობი“ (Alte Bäckerei) და ალტერნატი-
ული კინო-კლუბი (Kunstbauerkino)

ორსართულიანი შენობა, სადაც რამდენიმე საგანმანათლებლო და კულტურის 
სფეროს ინიციატივა ბინადრობს, მე-18 საუკუნეშია აშენებული. თავის დროზე აქ, 
კატარინენჰოფის კალთაზე, ხელოსნებისა და მცირე მეურნეობების უბანი ყოფილა 
და ამ სახლშიც კი ჯერ ყასაბს უცხოვრია, შემდეგ კი   ̶  მცხობელს. 1990 წლებში 
შენობა ანდრეას შონფელდერმა და მისმა რამდენიმე თანამოაზრემ შეისყიდა. 
სახლის მეორე სართული, თავისი ორსართულიანი მანსარდით   ̶   გარემოსდაცვით 
ბიბლიოთეკას უჭირავს. პირველ სართულზე კი კულტურულ-საგანმანათლებლო 
ცენტრია განთავსებული, რომელიც რამდენიმე ინიციატივას აერთიანებს, 
მთლიანობაში კი სოფლად ალტერნატიული კულტურის საინტერესო სივრცეს 
ქმნის: კულტურის კაფე „ძველი საცხობი“ აღმოსავლეთ საქსონიის ერთ-ერთი 
გამორჩეული კაფეა. კაფეს შიდა სივრცეც აქვს და ეზოც. კაფე თითქმის ყოველ 
საღამოს სთავაზობს ვახშამს თავის მომხმარებელს, კვირაობით კი ვეგეტარიანულ 
საუზმეს. ეზოს პატარა სცენაც აქვს, სადაც ხშირად იმართება მცირე ფორმატის 
სახელოვნებო ღონისძიებები, იქნება ეს კონცერტი, გამოფენა, ლიტერატურული 
საღამო, მცირე წარმოდგენა თუ სხვა. მეტი რა უნდა ინატრო? ალბათ კინო? კაფეს 
კინოც აქვს და მას „ხელოვნების მაშენებელთა კინო“ ჰქვია; შენობის პირველ 
სართულზე განთავსებული, ახლადგარემონტებული 60 ადგილიანი კინოდარბაზი 
კავშირის ფორმით არსებობს და კინომოყვარულებს საავტორო ფილმებს 
სთავაზობს. „მათ ვისაც კინოს გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ“  ̶   წერია კავშირის 
ვებგვერდზე. „ჰო, გვინდოდა სოფელში კინო ყოფილიყო, სადაც განსხვავებულ, 
საინტერესო და ხარისხიან ფილმებს ვნახავდით. გვინდოდა და გავაკეთეთ“   ̶ 
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მეუბნება ანდრეასი. კინოკავშირის საქმიანობა მთლიანად მოხალისეობრივ 
საწყისებს ეყრდნობა. ის 1993 წელს დაფუძნდა და ამ შენობაში კაფე „ძველ 
საცხობთან“ და გარემოსდაცვით ბიბლიოთეკასთან ერთად 1997 წლიდან დაიდო 
ბინა. მას მერე კვირაში ერთხელ ან ორჯერ მასპინძლობს კინო თავის მაყურებელს, 
არა მარტო სოფლიდან, არამედ მთელი შემოგარენიდან. წელიწადში ერთხელ კი 
კინოს მოყვარულებს აქ საფესტივალო ფილმების ნახვაც შეუძლიათ. ფესტივალს 
„ნაისეს ფილმების ფესტივალი“ ეწოდება და მისი დევიზია: ერთი ფესტივალი  ̶  
სამი ქვეყანა! 

ნაისე მდინარის სახელწოდებაა, რომელიც ყოფს ან პირიქით, აერთიანებს და 
ერთმანეთთან აკავშირებს სამ ქვეყანას: გერმანიას, პოლონეთსა და ჩეხეთს. 
უკვე 17 წელია აქ, სამი ქვეყნის კუთხეში (Dreiländereck), ნაისეს კინოფესტივალი 
იმართება. ფესტივალის პროგრამაში ჩართული დოკუმენტური, მხატვრული 
და მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც სამ ქვეყანასთან უნდა იყოს დაკავშირებული 
(ერთ-ერთთან მაინც); ჩვენებები კი გაფანტულად, სხვადასხვა ადგილას 
ეწყობა, მათ შორის გროსჰენერდორფში, „ძველი საცხობის“ კინოდარბაზში. 
თავად საფესტივალო იდეა, 2004 წელს სწორედ გროსჰენერსდორფის 
კინოკლუბის წიაღიდან იშვა და მისი მთავარი ორგანიზატორიც ზემოთ 
ნახსენები „კუნსტბაუერკინო“ იყო. „ძველი საცხობისა“ და „გარემოს დაცვითი 
ბიბლიოთეკის“ გვერდით ისეთივე, ტრადიციული, ორსართულიანი შენობა 
დგას. ესეც გარემოსდაცვით ბიბლიო თეკას აქვს ნაყიდი თავის დროზე და აქ 
სამომავლოდ ერთგვარი რეზიდენცია, „ბიბლიოთეკის“ სტუმრების დასარჩენი 
სივრცე მოეწყობა. აი, ჩემსავით სტიპენდიით, ან ლექცია-მოხსენებით თუ სხვა 
მიზნით გროსჰენერსდორფში ჩამოსულებისათვის. 
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4. იფიქრე გლობალურად, იმოქმედე ლოკალურად

კატარინენჰოფმა განაპირობა სოფლის მომავალი და ირიბად სწორედ მას უნდა 
დავუკავშიროთ 1980-იან წლებში „ბიბლიოთეკის“ დაფუძნება და სოფლად ისეთი 
ინტელექტუალური ძალის მობილიზება, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანეს მშვიდობიანი რევოლუციის მომზადებაში და გერმანიის გაერთიანების 
შემდეგ სრულიად გააზრებულად იმოქმედეს. 

მოქმედების მთავარი ამოსავალი კი არა წასვლა, არამედ ადგილზე დარჩენა და 
საქმის აქ კეთება იყო. „გაერთიანების შემდეგ მეგობრებისა და თანამოაზრეების 
წრეში ვმსჯელობდით, რა გვექნა. წავსულიყავით? ახლა ეს ნანატრი წასვლა უკვე 
შეუზღუდავად იყო შესაძლებელი. ვიღაცები წავიდნენ კიდეც. ჩვენ კი, პატარა 
ჯგუფმა, ვიფიქრეთ, რომ დარჩენა ღირდა, დარჩენა და ადგილზე მუშაობა. 
ისეთი პერიოდი იყო, დიდი და ხანგრძლივი ცვლილებების, გადააზრების 
(Neudeutungen) და ვხვდებოდით, აქ ბევრი იქნებოდა საკეთებელი. მოკლედ, 
დავრჩით და უპირველესად, ზემო ლაუზიცის, სამი ქვეყნის კუთხისა და მეზობელი 
ქვეყნების უკეთ გაცნობა გადავწყვიტეთ. გაერთიანების შემდეგ უამრავი საკითხი 
გახდა აქტუალური: აღმოსავლეთ ევროპა, უმცირესობები, საზოგადოებრივი 
პრობლემები, მიგრაცია. იცვლებოდა ეკონომიკა, ადამიანები მიდიოდნენ, 
ტოვებდნენ სახლებს . . .“ 

ადგილზე დარჩენილი თანამოაზრეთა წრე კი ცდილობდა ამ სახლების შეძენას 
და ამ შენობებში ახალი იდეების, ახალი კონცეფციების განვითარებას. ეს 
ჯგუფი წლების განმავლობაში უამრავი სხვადასხვა წამოწყების ინიციატორი 
და თანაშემოქმედი გახდა: „აქ ერთ კუთხეში სამი ქვეყანა ხვდება ერთმანეთს 
და სულ ცოტა სამი ქვეყნის კულტურაა წარმოდგენილი, თუმცა არა მარტო: ჩვენ 
მხარეში უმცირესობებიც ცხოვრობენ, სორბები; ცალკე ნიკოლაუს ცინცენდორფი 
და ჰერნჰუტის ძმათა საკრებულო (საძმო).  ძველი მამული,  ეს მამული დღეს 
სოფლის მეხსიერების მთავარი ფუნდამენტია.“  სწორედ ამ თემებმა განსაზღვრა 
1990-იანი წლებიდან მოყოლებული ახალი ადგილობრივი, საზოგადოებრივი და 
კულტურული ინიციატივების სამუშაო მიმართულება და სამოქმედო არეალი. 

4.1. სამი ქვეყნის შეხვედრების ცენტრი  (Begegnugszentrum im Dreieck)

სოფლის შემოსასვლელში, ტრადიციული არქიტექტურის სახლში, განთავსებუ-
ლია კავშირი „სამი ქვეყნის შეხვედრების ცენტრი“. აქ მიმდინარე პროგრამები 
სამ მეზობელ ქვეყანასა და მის ახალგაზრდებს ფარავს; სოციოკულტურული 
ცენტრი ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებაზეა ორიენტირებული: 
თეატრი, როგორც სასწავლო ინსტრუმენტის  ისტორია, სემინარები, შეხვედრები, 
ცოდნის გაცვლა და გამოცდილების გაზიარება, კონცერტები და სხვა 
კულტურული ღონისძიებები  ̶     მთელი წლის განმავლობაში ტარდება. თავიდან 
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„გროსჰენერსდორფის გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა“ უწევდა კურატორობას 
„შეხვედრების ცენტრს“, მერე კი იქვე, პატარა ქალაქ ციტაუში მოქმედი კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციის „Hillerisches Villa“-ს მფარველობის ქვეშ 
გადავიდა. თავის მხრივ „Hillerisches Villa“-ს (ჰილერის ვილა) უახლეს ისტორიაშიც 
იკითხება ანდრეას შონფელდერისა და „გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკის“ კვალი.

4.2. ჰილერის ვილა (Hillerisches Villa)  ̶  ციტაუს სოციოკულტურის ცენტრი

არანაკლებ საინტერესოა ჰილერის 
ვილის ისტორია და მისი დღევანდე-
ლი როლი ამ მხარის საზოგადოებ-
რივ და კულტურულ ცხოვრებაში. 
ვი ლა 1889-91 წლებშია აშენებული 
და ის ათწლეულების განმავლობა-
ში ეკუთვნოდა მეწარმისა და გამომ-
გონებლის გუსტავ ჰილერის ოჯახს. 

ნაციონალ-სოციალიზ მის დროს ვი -
ლა გუსტავ ჰილერის მეუღლეს, ბერ  -
ტას საპყრობილედ ექცა: მას ში  ნა -
პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი და 
საკუთარ სახლში, მარტოობაში გარ-
დაი ცვალა 1942 წელს; გდრ-ს დროს 
ოჯახს საკუთრება ჩამოერთვა და ის 
სახელმწიფო ფონდში გადა ვიდა. 

გუსტავ და ბერტა ჰილერების შვილი-
შვილებმა მშვიდობიანი რევოლუციის 
შემ დეგ მემკვიდრეობის უფლების 
საფუძველზე დაიბრუნეს ვილა და 1993 წელს აჩუ ქეს კავშირს „მულტიკულტურული 
ცენტრი“. ჰილერის ვილა არის ადგილი, სადაც თაობათა შორის დიალოგია 
შესაძლებელი; სოციოკულტურული პროგრამები ასევე სხვადასხვა თაობის 
მონაწილეობით ხორციელდება. ვილაში მუშაობს კაფე, ტარდება კონცერტები, 
მცირე ფორმატის სახელოვნებო წარმოდგენები, ლიტერატურულ შეხვედრები და 
არაფორმალური განათლების არაერთი კურსი. „ჰილერის ვილა“ ქალაქ ციტაუსა 
და მთლიანი შემოგარენის კულტურულ სცენის შემაგდენელი ნაწილია. 
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4.3. ჰერნჰუტის პოლიტიკური და კულტურული განათლების აკადემია

რეგისტრირებული კავშირი, ჰერნჰუტის პოლიტიკური და კულტურული 
განათლების აკადემია, 2012 წელს დააფუძნა „გროსჰენერსდორფის გარემოს 
დაცვითმა ბიბლიოთეკამ“. დამფუძნებლების წარმოდგენით, აკადემია 
ცოდნის ერთგვარი ბანკია, რომელმაც თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს 
ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური და სულიერი განათლების საქმეში. 
აკადემია უშუალოდ ქალაქ ჰერნჰუტშია განთავსებული და თავს რეგიონული 
მნიშვნელობის საგანმანათლებლო პლატფორმად მოიაზრებს და უწყვეტი 
განათლების  პრინციპსა და მიდგომებს ეყრდნობა. აქ სისტემატურად ეწყობა 
ლექციები, სემინარები, შეხვედრები მწერლებთან, ლიტერატორებთან, 
მეცნიერებთან და ფილოსოფოსებთან; ტარდება სიმპოზიუმები და დისკუსიები 
სხვადასხვა პარტნიორთან თანამშრომლობით. ადმინისტრაციულად აკადემია 
„გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკის“ მიერ იმართება, ხოლო ღონისძიებები 
ჰერნჰუტში, მორავიელ ძმათა უკანასკნელი პატრიარქის, იან კომენსკის სახელობის 
შეხვედრების სახლში ტარდება. 

4.4. „კულტურის ფაბრიკა“  მითელჰერვიგსდორფში

გადავწყვიტე ციტაუსკენ, სოფელ 
მითელჰერვიგსდორფში წავიდე 
და იქ მოქმედი „კულტურის“ კომუ-
ნა გავიცნო. „კულტურის ფაბ რი  კის“ 
იდეის შემუშავებასა და გან ხორ-
ციელებაში თავის დრო ზე ანდ რეა-
სიც იღებდა მონაწილეობას. 

ადგილზე ჩასული თითქოს ჩემს 
ხორცშესხმულ ოცნებას ვუყურებ. 
მსგავსი იდეები გვქონდა წლების 
განმავლობაში ნუკრიანის კულტუ-
რის სახლთან მიმართებით და 
პატარ-პატარა ნაბი ჯებით კიდე-
ვაც მივიწევდით წინ, სანამ ერთ 
მშვენიერ დღეს მთელი ეს ნაწვა-
ლები ცეცხლმა არ შთანთქა, ამ 
სიტყვის პირდაპირი გაგებით. 
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1907 წელს აშენებულმა ცომეულის ფაბრიკამ   ̶  „კულტურის ფაბრიკობამდე“ 
დიდი გზა გაიარა. შენობის არქიტექტურა მეოცე საუკუნის დასაწყისს შეესაბამება 
და კარგად გადმოსცემს მაშინდელ სამშენებლო ტენდენციებს. 100-ზე მეტი 
წლის განმავლობაში შენობის მფლობელების ცვლილებასთან ერთად 
იცვლებოდა მისი დანიშნულებაცა და შინაარსიც. აქ სახელოსნოებიც ყოფილა, 
კალენდრების ფაბრიკაც, დევნილებსაც უცხოვრიათ, ავეჯის საამქროსაც 
უმუშავია და სადურგლოსაც. შემდეგ კი, დაახლოებით 80-იანი წლებიდან, მისი 
კარი გამოიხურეს და შენობა დიდხანს დარჩა უფუნქციოდ. დანიშნულების და 
მფლობელების გარეშე დარჩენილი შენობები ადვილად იწყებს მწყობრიდან 
გამოსვლას. გერმანიის გაერთიანების შემდეგ ერთმა ადგილობრივმა ოჯახმა 
ფაბრიკა რესტიტუციის წესით მოითხოვა და დაიბრუნა კიდეც. ამ იდეისაკენ ოჯახს 
ანდრეასმა და მისმა თანამოაზრეებმა უბიძგეს. სწორედ ერთ-ერთმა თანამოაზრემ 
გამოისყიდა მოგვიანებით ფაბრიკა; დაიწყო მრავალწლიანი და მიზანმიმართული 
შრომა ძველი უფუნქციო შენობის დღევანდელობამდე მოსატანად. თითქმის 17 
წელი ეტაპობრივად, საკუთარი ხარჯებით, კრედიტებით არემონტებდა ოჯახი 
შენობას. შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდა დამატებითი ფონდების მოძიებაც 
ძეგლის სრულყოფილი რეაბილიტაციისათვის.

რამდენადაც შენობის კონცეფცია თავიდანვე განსაზღვრეს, მთელი ეს აღმშენებ-
ლობაც სწორედ მიზნის შესაბამისად ხორციელდებოდა. აქ სათემო ცხოვრებისა 
და შრომის პრეცედენტი უნდა შექმნილიყო და შეიქმნა კიდეც. კერძო საკუთრებაში 
არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი დღეს „კულტურის ფაბრიკის“ სა-
ხელით არის ცნობილი და რეგიონში ალტერნატიული კულტურის კერაა. 

„ფაბრიკაში“ მოქმედებს კინო, რომელიც ზემოთ ხსენებული ნაისეს კინო-
ფესტივალის პარტნიორია და აქ ყოველკვირეულად, ოთხშაბათობით ფილმის 
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ჩვენებებიც იმართება. კინოდარბაზის ინვენტარი მოძრავი და ადვილად 
დასაშლელ-ასაწყობია. საჭიროების შემთხვევაში სკამები მარტივად იკეცება, რაც 
დარბაზში გამოფენების ან სხვა უფრო მასშტაბური ღონისძიებების მოწყობის 
საშუალებას იძლევა. კინოს გვერდით დიდ ოთახში კაფე და შეხვედრებისთვის 
საჭირო  სივრცეა მოწყობილი, ღონისძიებების მერე ბარიც მუშაობს და ადამიანებს 
ურთიერთობისათვის არაფორმალურ გარემოს სთავაზობს. აქ ცეკვის კლასის 
მოწყობაც შეიძლება და უბრალოდ ჩამოჯდომაც. 

„ფაბრიკაში“, გარდა კინოსი, სხვადასხვა და საკმაოდ მრავალფეროვანი 
კულტურული პროგრამა ხორციელდება, მუშაობს სიმღერის, ცეკვის, იოგას 
სახელოსნოებიც. ყველაზე განსაკუთრებული, რაც „კულტურის ფაბრიკას“ სხვა 
მსგავსი ადგილებისგან გამოარჩევს, ისაა, რომ აქ კომუნა ცხოვრობს. დაახლოებით 
10 ადამიანისგან შემდგარი თემი, რომელთაც თავიანთი ოთახები, მაგრამ 
გაზიარებული სამზარეულო, ბაღი და სველი წერტილები აქვთ. თემის წევრებს 
დიდ საერთო სამუშაო სივრცეში თავიანთი კუთხეც (სამუშაო მაგიდა) აქვთ 
გამოყოფილი. ასეთივე პირობებს სთავაზობენ რეზიდენციის სტუმრებსაც: შენი 
ოთახი, გაზიარებული სამზარეულო და მაგიდა სამუშაო სივრცეში: თარგმნე, წერე, 
იკითხე, იფიქრე, დაგეგმე... მოკლედ, აკეთე შენი საქმე. 
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თემის წევრები თან სხვადასხვა ადგილასაც მუშაობენ ან  თვითდასაქმებულები 
არიან. მათ ალბათ მაინც კულტურის სფერო აერთიანებთ და კიდევ ის რომ, 
სულ მარტო ცხოვრება არ უნდათ. სამი ქვეყნის კუთხეში რომ ხარ, თემის 
შემადგენლობითაც ადვილად მიხვდები: გერმანელები, ჩეხები, პოლონელები. 
აქ ცხოვრებას თავისი წესებიც აქვს, რადგან სათემო ცხოვრებას საერთო 
საფუძვლებიც სჭირდება. უპირველესად ეს ღირებულებითი თანხვედრა, 
გაზიარებული პასუხისმგებლობა, მზაობა და გახსნილობა დიალოგისთვის თუ 
ახლის შემეცნების სურვილია. აქ მაცხოვრებლები იმაზეც თანხმდებიან, რომ 
ერთობლივად ზრუნავენ საერთო სივრცეებზე და თემის კულტურულ ცხოვრებაზე; 
იზიარებენ გარემოსდაცვით პრინციპებს და ცდილობენ ყოველდღიური ცხოვრებით 
ნაკლები ზიანი მიაყენონ მას; პატივი სცენ ფაბრიკაში მცხოვრები ადამიანების 
განსხვავებულ რელიგიებს,  შესაბამის სულიერ პრაქტიკებსა და რიტუალებს; 
ერთად იზრუნონ „კულტურის ფაბრიკის“ ცხოვრებაში სოფლის მოსახლეობის 
ჩართვაზე და ასევე ერთობლივად მიხედონ სასტუმრო სივრცეს, რომელიც 
იქვე მდებარეობს და დაინტერესებულ პირებს და ჯგუფებს მოკლევადიანი 
ვიზიტებისთვის საცხოვრებელ და სამუშაო ოთახებს სთავაზობს გარკვეული 
საფასურის სანაცვლოდ.

ფაბრიკის ეზოში ვსხედვართ, ვუსმენ მასპინძელს და ვფიქრობ, რა დიდი 
სიამოვნებით ჩამოვიდოდი აქ რამდენიმე კვირით, წამოვიღებდი წასაკითხ-
დასაწერს, დავჯდებოდი „ფაბრიკის“ უზარმაზარფანჯრებიან, ნათელ ოთახში,  
წინ გაშლილ მშვენიერ მინდვრებს რომ გადაჰყურებს.

* * *

„გროსჰენერსდორფში მოსული ქალების 
როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. კატარინაც 
ხომ მოსული იყო? დრეზდენსა და ლაიფციგში 
აღზრდილი და საუკეთესო განათლების 
მქონე აქ გათხოვდა და თან თავისი იდეები, 
ხედვები ჩამოიტანა. ის განმანათლებელი 
იყო და სოფელი მის „სათამაშო მოედნად“ 
იქცა; სამოქმედო და საცდელ სივრცედ 
იდეების რეალიზაციისათვის. ეს ის დროა, 
პატარა ქალაქები და ქალაქური ცხოვრება 
რომ ვითარდება, სოფლები კი მაინც 
ჩამორჩენილია. ჰოდა, ჩამოდის ქალაქელი 
კატარინა თავისი ინიციატივებით და 
ქმნის მაგ. კატარინენჰს; სწორედ ამიტომ 
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კატარინენჰოფს სოფლის ტრადიციულ უჯრედად, მის ტრადიციულ შემადგენლად 
ვერ განვიხილავთ. რომ არა კატარინა, არ იქნებოდა ეს ცენტრი, განსხვავებით 
სასოფლო ბიბლიოთეკისგან და სხვა ადგილობრივი ინიციატივებისაგან, 
რომლებიც ქვეყნის და სოფლის ისტორიული განვითარების გამოძახილები იყო. 
კატარინენჰოფის დაფუძნების იდეა  თავისით არ გაჩნდებოდა. მიუხედავად 
იმისა, რომ აქ ისტორიის განმავლობაში დიდწილად სულ უცხოები ანუ 
მოსულები მუშაობდნენ, მან დროთა ვითარებაში მაინც შექმნა თავისი დღის 
წესრიგი და დღეს სოფლის მთავარი დამსაქმებელი, პროფესიული განათლების 
ცენტრი, უკვე მისი ორგანული ნაწილია.“ და მართლაც, როგორი იქნებოდა 
განვითარების ზემოთ მოთხრობილი ჯაჭვი, მიზეზ-შედეგობრივად ერთმანეთთან 
დაკავშირებული ეს სამოქალაქო, საზოგადოებრივი ინიციატივები, რომ არა 
კატარინა ფონ გერსდორფი? რომ არა კატარინა, არ იქნებოდა კატარინენჰოფი, 
არ დაიწყებოდა იმ დროისათვის „რევოლუციური“ სოციალური პროექტები, 
არ ჩამოვიდოდნენ აქ სამუშაოდ „უცხოები“ და მაშინ გროსჰენერსდორფში არ 
გაჩნდებოდა დისიდენტური, ოპოზიციური სულისკვეთება და არ შეიქმნებოდა 
„გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა“... შესაბამისად, არც მე მოვხვდებოდი ჰერნჰუტსა 
და გროსჰენერსდორფში და დიდი ალბათობით ვერასოდეს შევიტყობდი 
ჰერნჰუტელ ძმათა საკრებულოს შესახებ. ვერც იმას, რომ მათ საქართველოსთან 
ერთი შორეული, ისტორიული ამბავი აკავშირებს... თუცა ამაზე სხვა დროს. 
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5. სათემო ცხოვრება გროსჰენერსდორფში

ის, რომ დღეს არც გროსჰენერსდორფი და არც მისი შემოგარენი ადგილობრივი 
ინიციატივების სიმცირეს არ უჩივის, ნათლად ჩანს ზემოთ მოყვანილი 
მაგალითებიდან; თუმცა სოფელში „გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკის“ და მისი 
პირდაპირი თუ ირიბი ქსელის გარდა, სხვა არაერთი ინიციატივა და ჯგუფი 
მუშაობს და სოფლის სასიკეთოდ ძალიან მრავალმხრივ საქმიანობას ეწევა. 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა ამ სოფელში და ალბათ მთელ 
გერმანიაში, ბაღის ასაკიდან იწყება. გროსჰენერსდორფის საბავშვო ბაღის წინ 
ჩავლა ყოველ დღე მიწევს სამსახურში მიმავალს. ბაღიც ძველი კარ-მიდამოს 
ტერიტორიაზეა, ზედ სასახლის პარკში. ინიციატივა გაჩნდა ჩიტებისთვის ხეებზე 
დასამაგრებელი სახლების დამზადებისა და სოფლის მიდამოებში დაყენებისა. 
იდეა გაჩნდა და განხორციელებაში ინიციატორების გარდა, ბაღი და დაწყებითი 
სკოლა და მათი აღსაზრდელებიც ჩაერთვნენ. მას მერე, რაც „ბუდეები“ 
სხვადასხვა ადგილას დაამაგრეს, პერიოდულად შესამოწმებლადაც დადიან. ჩემი 
მასპინძლების შვილებიც აქ სწავლობენ: ერთი  ̶   ბაღში და მეორე  ̶   სკოლაში. 
მათი დედა კმაყოფილებით მეუბნება, ძალიან კარგი მიდგომაა ესეც და მსგავსი 
ინიციატივებიც. ბავშვებს მეტი პასუხისმგებლობა უჩნდებათ გარემოს მიმართ და 
ამავდროულად საზოგადოებრივად სასარგებლო პროცესებში თანამონაწილეობას 
სწავლობენ ადრეული ასაკიდანვე. 

ეგებ იმიტომ გვიჭირს ჩვენ ჩართულობა და მონაწილეობა, რომ ჯერ ის თაობა 
არ გაზრდილა, რომელიც ბაღიდანვე ისწავლის, რას ნიშნავს იყო საზოგადოების 
ნაწილი? ეგებ ჯერ არ გასულა საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ჩართულობა, 
მოხალისეობა, საერთო საქმისთვის მოქმედება, ინიციატივა ქცევად და ნორმად 
იქცეს? 

იქვეა სათამაშო მოედანი მცირეწლოვანი ბავშებისათვის. ჩემს აქ ყოფნაში 
საძრომიალო ატრაქციონი დააყენეს. როგორც გავიგე, ეს კომუნამ  მოიპოვა 
დამატებითი დაფინანსება. მცირე პროექტები, 20 000 ევროს ფარგლებში, 
რეგიონული ბიუჯეტიდან გაიცემა. არსებობს ევროკავშირის თანხებიც უფრო 
მაღალბიუჯეტიანი პროექტებისათვის. დამატებითი ფონდების არსებობა 
ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლად სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებისათვის 
და მოქალაქეთა ჩართულობისთვისაც ბიძგის მიმცემია. 2019 წელს ერთ-ერთი 
მსგავსი საგრანტო ინსტრუმენტის პრიორიტეტი იყო: „თავისუფალი დროის 
დაწესებულებების,  შენობების, მათი ეზო-ბაღებისა და სკვერების შექმნა, 
შენარჩუნება, გაუმჯობესება, აღმშენებლობა.“  გროსჰენერსდოფრსი სასახლის 
პარკში საბავშვო ბაღისა და დაწყებითი სკოლის წინ სათამაშო მოედანიც ასე 
მოეწყო.

აქვე რამდენიმე სიტყვით მაინც მინდა შევეხო გროსჰენერსდორფის ევანგელურ 
-ლუთერანული ეკლესიისა და მრევლის საკითხს. ეკლესია ტრადიციულად 
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აქტიურად იყო ჩართული სოციალურ ცხოვრებაში, იქნებოდა ეს დიაკონია –    
სხვებზე ზრუნვა და მსახურება, მრევლის შეკავშირება და სამრევლო ცხოვრების 
მხარდაჭერა თუ ახალგაზრდული და საბავშვო პროგრამები. ახალგაზრდებს და 
ბავშვებს სოფლის ეკლესია და მრევლი დღემდე სთავაზობს ბიბლიის კითხვისა და  
ხელსაქმის  ინტეგრირებულ წრეს, ისინი წაკითხული ამბის გადმოცემას  ხატვის 
ან ძერწვის მეშვეობით ცდილობენ. ასევე სწორედ ეკლესიის ეგიდით ეწყობა 
შემეცნებით-გასართობი ბანაკები არდადეგების დროს. გარდა ამისა, ეკლესია 
მრევლს და არა მარტო მათ, ხშირად იწვევს ფილმების ჩვენებებზე, კლასიკური 
მუსიკის კონცერტებსა თუ უბრალოდ საკვირაო წირვის შემდეგ – ყავაზე, სადაც 
მრევლის წევრებს სახლში გამომცხვარი ნამცხვრებიც მოაქვთ და რამდენიმე 
საათს ერთად ატარებენ. ესეც სოფლის სათემო ცხოვრების ერთი ასპექტია. 

მართლაც თვალში საცემია ერთი ქალაქისა და ერთი სოფლის ფარგლებში მოქმე-
დი სამოქალაქო ინიციატივების სიმრავლე. ზოგიერთი მათგანი ფორმალიზებული 
ჯგუფების, კავშირების მიერ ხორციელდება, ზოგიერთი არარეგისტრირებული 
საინიციატივო ჯგუფის, სოფლის საბჭოს ან სულაც ერთი ინიციატორის მიერ. 

5.1. მოხალისეობრივი სახანძრო კავშირების შესახებ 

სოფელში ჩასულებს პატარა მოე-
დან ზე სოფლის სახანძრო კავში რის 
ზეიმი დაგვხვდა. ტექნიკა გამოე-
ტანათ, მუსიკოსებიც მოეწვიათ, კუ-
ლი ნარიული კუთხეც მოეწყოთ, სადაც 
სახლებში დამზადებული კერ ძე-
ბიც იყო წარმოდგენილი (ამ დღის 
გაყიდ ვებიდან შემოსული თანხა ისევ 
სახანძრო კავშირის საქმია ნობის   თვის 
გროვდებოდა). იქვე ხის ფიცრული 
ქოხიც აეშენებინათ, საცხოვ რებელი 
ოთახისათვის საჭირო ინვენ ტარით 
გაეწყოთ, რათა რაც შეიძ ლება რეა-
ლური შთაბეჭდილება დაეტო ვები-
ნა. ზეიმის ბოლოს ქოხს ცეცხლი 
წაუკიდეს და ზეიმის სტუმრებისათვის, 
ძირითადად ბავშვებისათვის, საჩვე-
ნე ბელი ჩაქრობაც მოეწყო. ამავე მოე-
დან ზე სახანძრო მუზეუმიცაა. 
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სოფლების დონეზე მოქმედი მოხალისეობრივი სახანძრო კავშირები, გერმანიასა 
და ავსტრიაში (ალბათ სხვაგანაც) საკმაოდ გავრცელებული ფორმებია ადა-
მიანთა მოხალისეობრივი გაერთიანების და სოფლის ცხოვრებაში უანგარო 
მონაწილეობის. ზოგან ამ კავშირებს დიდი ტრადიცია აქვს (მაგ. ბავარიისა და 
ჰესენის ფედერალურ მიწებზე პირველი ასეთი გაერთიანებები 1870 წელს გა ჩე-
ნი ლა, დღეს კი მათი საქმიანობა უკვე კანონით რეგულირდება), ზოგან კი სულ 
რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის ან უფრო ნაკლებსაც. მაგალითად, გროსჰენერს-
დორფის სახანძრო კავშირი 2004 წლიდან არსებობს. კავშირები წევრობაზე 
დაფუძნებული გაერთიანებებია და მისი წევრობა ავტომატურად არ ნიშნავს, იყო 
უშუალოდ სახანძრო ოპერაციების მონაწილე. ანუ შეიძლება იყო წევრი და სა წევ-
როს გადახდით ან სხვა რაიმე ფორმით აძლიერებდე და უჭერდე მხარს ორგანი-
ზაციას, მაგრამ უშუალოდ სახანძრო-სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობა 
არ მიიღო. ისინი კი, ვინც მოხალისე მეხანძრეებად ეწერებიან, სათანადო 
მომზადებასაც გადიან და მუდმივად არიან ჩართული კავშირის ცხოვრებაში, მათ 
შორის წვრთნებში. საწევრო შენატანები და ზოგადად შემოწირულობები სოფლის 
სახანძრო კავშირების ძირითადი შემოსავლის წყაროა, საიდანაც კავშირის 
მიმდინარე ხარჯები, ღონისძიებები (მათ შორის ალბათ მსგავსი, სასოფლო 
ფესტივალები), ინვენტარი და სხვ. იფარება. არის შემთხვევები, როცა ძირითად 
აღჭურვილობას მსგავსი კავშირები მუნიციპალიტეტისაგან იღებენ და შემდეგ უკვე 
თავად ახერხებენ შენახვა-განახლებასთან დაკავშირებული თანხების გაღებას. 
ესაა სოფლის მაცხოვრებლების წვლილი საერთო საქმეში, რასაც სოფელი 
და მისი უსაფრთხოება ჰქვია. მეტიც, მოხალისეობრივ სახანძრო კავშირებს 
ახალგაზრდული პროგრამაც აქვს, სადაც ბავშვები და მოზარდები უსაფრთხოების 
ძირითად საფუძვლებს, საფრთხის ამოცნობას, ტექნიკის მოვლასა და სწორად 
მართვას სწავლობენ   ̶   შესაძლო რისკების თავიდან აცილების მიზნით.  
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სახანძრო კავშირებს კრიტიკოსებიც ჰყავს, ზოგს ის დრომოჭმულ მოვლენად 
მიაჩნია და ზოგს სულაც არ აინტერესებს მისი არსებობა, თუცა ეს იმას არ ნიშნავს, 
რომ მათ არც სხვა რამე აინტერესებს ან იმას, რომ სახანძრო კავშირები მართლაც 
დრომოჭმული მოვლენაა. მათი შექმნის სტატისტიკა სულაც საპირისპიროზე 
მეტყველებს. 

აღარ მახსოვს სად ვკითხულობდი, გერმანიაში სასოფლო-სახანძრო (მოხალისეო-
ბრივი) კავშირების შექმნა ლამისაა შეჯიბრად და სოფლებს შორის კონკურენციად 
იქცეს - აბა, ვის უფრო კარგად გამართული და აქტიური სახანძრო კავშირი აქვს 
შექმნილიო. ვახ, აი მესმის!  სოფლები ერთმანეთს მოხალისეობრივად საქმის კე-
თებაში ეჯიბრებიან.

5.2. ძველი სასახლის სამეურნეო შენობები და მათი ახალი სიცოცხლე

ძველი კარმიდამოს განაშენიანების ისტორიული ქსოვილი დღეს გარკვეულწილად 
მაინც იკითხება. ერთი ქვის თაღით სივრცე სასახლის პარკისგან არის გამიჯნული, 
მეორე ქვის თაღი კი სამეურნეო ნაწილს – ცენტრალური გზისაგან ყოფს. 

ორ თაღს შორის მოთავსებული ე.წ. შიდა ეზო ვრცელია და აქ რამდენიმე 
საინტერესო შენობაა შემორჩენილი: ძველი „სავხოზი“10, ბეღელი, საწყობი, 
საჯინიბო და ა.შ. სასახლის სამურნეო ნაწილში გდრ-ს დროს სწორედ "სავხოზი" 
ყოფილა განთავსებული. გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი სამეურნეო შენობები 
ცალ-ცალკე გაიყიდა.

10 Совхо́з (რუს.) - советское хозяйство - საბჭოთა მეურნეობა. სახლემწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმო, რომელიც კოლმეურნეობისგან (რუს. колхоз - გლეხთა სავალდებულო კოოპერაციული 
გაერთიანება) განსხვავებით - წარმოადგენს სახელმწიფოს საწარმოს, სადაც დაქირავებული მუშა-
ხელია დასაქმებული.
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მაგალითად, ძველი „სავხოზის“ ერთ ნაწილში, 1990-იან წლებში თანამოაზრე ებ-
მა იყიდეს შენობები. ზოგმა უბრალოდ საცხოვრებლად და ზოგმაც სახელოსნოს-
თვის. სწორედ ასე გაჩნდა ცნობილი ხელოვანისა და მოქანდაკის - მიხაელ 
ჰერბიგის - ატელიე გროსჰენერსდორფში, რამაც სოფელს სახელოვნებო განზომი-
ლებაც შესძინა. 

ატელიეს გვერდით ძველი საცავია (Speicher) – კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგ ლი. ეს ის შენობაა, რომლის აღმოსვლეთ ფლიგელსაც „გარემოს დაცვითი 
ბიბლიოთეკის“ ისტორიული სამუშაო ოთახი და თავად ბიბლიოთეკის დიდი 
ნაწილია განთავსებული. არ მიკვირს იმის გაგება, რომ შენობის გადასარჩენი 
საინიციატივო ჯგუფი – რეგისტრირებული კავშირი „საცავი“ – წლების წინ 
შეიქმნა და მისი საქმიანობის ერთადერთი მიზანი სწორედ ამ კონკრეტული 
შენობის შენარჩუნება-გაცოცხლებისთვის ზრუნვაა. კავშირის წევრი, ანდრეას 
შონფელდერიცაა და აუთვისებელ სივრცესთან მიმართებით თავისი ხედვაც 
აქვს, თუმცა შენობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები ჯერ კიდევ 
გარკვევის ეტაპზეა. 
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საცავი თავის მხრივ ესაზღვრება და უკავშირდება მოზრდილ საწყობს (Scheune). 
ამ შენობის გადასარჩენადაც წლების განმავლობაში იბრძოდა ადგილობრივი  
ჯგუფი (რეგისტრირებული კავშირი „საწყობი“); მართლაც, რამდენიმე წლის 
წინ ქალაქმა ჰერნჰუტმა გამოისყიდა შენობა კერძო მფლობელისაგან და იკისრა 
მისი ეტაპობრივი რეაბილიტაციისა და შენობის საჯარო სარგებლობის სივრცედ 
ტრანსფორმაციის ვალდებულება. ძველი საწყობის ნაწილში უკვე გაიხსნა 
დაწყებითი სკოლა და რამდენადაც შენობაზე ზრუნვას ქალაქი შეუდგა, კავშირი 
გაუქმდა. ასე ხშირად ხდება, მიზნის მიღწევისას. 

5.3. საათიანი სახლი

ამ სივრცის მთავარი მშვენება ახლად რესტავრირებული „საათიანი სახლია“; 
ორსართულიანი შენობის ფასადს მართლაც ამშვენებს საათი, წინ კი უზარმაზარი 
ცაცხვის ხე ხარობს. სწორედ ამ შენობაშია განთავსებული ჩვენი საცხოვრებელი 
ოთახი, რომლის ფანჯრებიც უკანა ეზოში გადის და ვარდებში ჩაფლულ 
ფანჩატურს, პატარა გუბურას ლოტოსის ყვავილებითა და წითელი თევზებით და 
საჯინიბოს შენობას უყურებს. ეს უზარმაზარი შენობა კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლია და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, მას 
სპეციალური პროგრამის (ევროკავშირთან თანამშრომლობით მიწის დონეზე 
მოქმედი, კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენისა და რესტავრაციის 
პროგრამა) ფარგლებში რამდენიმე წლის წინ ჩაუტარდა რესტავრაცია. პირველი 
სართულის ნაწილი და მეორე სართული მთლიანად   ̶  საცხოვრებელი სივრცეა, 
რამდენიმე ოთახში სახლის მეპატრონის ოჯახი ცხოვრობს, დანარჩენი ოთახები კი 
ქირავდება. მაგ. ჩემი მეზობელი საკვამურების მწმენდავია. ეს უძველესი პროფესია  
გათბობის ახალი სისტემებისა და ტექნოლოგიების კვალდაკვალ იცვლება, თუმცა 
მათი წარმომადგენელები ტრადიციული სამოსით დღემდე ხშირად შეგხვდებათ. 
გარდა საცხოვრებელი სივრცისა, „საათიან სახლში“ განთავსებულია სახლის 
მეპატრონის ოფისი, უზარმაზარი სახელოსნოები და მცირე ლუდსახარში. ასევე, 
სოფლის „ისტორიული საზოგადოება“. 
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5.4. სოფლის ისტორიული კავშირი

ისტორიისა და სიძველეების შემსწავლელი კავშირები გერმანიაში მე-19 საუკუნის 
პირველ ნახევარში ჩნდება სხვადასხვა სახელწოდებით. პირველი ასეთი კავშირი 
1805 წელს შეიქმნა.11 1852 წელს კი მანამდე არსებული ცალკეული კავშირები 
ერთიანდება ერთი ქოლგა ორგანიზაციის ქვეშ, კოორდინირებული საისტორიო 
მუშაობის მიზნით. გარდა ინტენსიური და სიღრმისეული კვლევითი მუშაობისა, 
ეტაპობრივად უფრო და უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება კვლევის შედეგების 

11 საქართველოში ეს პროცესი მოგვიანებით, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება და იკრეფს 
ძალას. სხვადასხვა განმანათლებლის, ცვლილებების ინიციატორის წყალობით ფუძნდება 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც გარდა საგანმანათლებლო ამოცანებისა, კვლევასა 
და ისტორიასაც დიდ ყურადღებას აქცევენ. საქართველო იმხანად რუსეთის იმპერიის პერიფერიას 
წარმოადგენდა, შეზღუდული უფლებებით და მკაცრი კონტროლით. უშუალოდ საისტორიო-
საეთნოგრაფიო კავშირი 1909 წელს დააფუძნა ექვთიმე თაყაიშვილმა; მოგვიანებით, 1912-13 
წლებში, ასეთივე საზოგადოება იქმნება ქუთაისშიც. თუმცა მასშტაბური გავრცელება ადგილობრივ 
დონეზე ამ ორგანიზაციებმა ვერ ჰპოვა და ვერც სოფლებში გავრცელდა, ერთი მხრივ, ადამიანური 
რესურსის სიმწირის გამო და მეორე მხრივ, 1921 წელს ბოლშევიკური ოკუპაციის გამო, რამაც 
საზოგადოებრივი ინიციატივების წყვეტა გამოიწვია. სწორედ ამ წყვეტამ და პროცესების თანმდევმა 
რეპრესიებმა ქვეყანას იმ ინტელექტუალური ძალის დიდი ნაწილი წაართვა, რომელსაც შეიძლებოდა 
ეთავა საზოგადოებრივი ცვლილებები და დემოკრატიზაციის პროცესების წარმართვა. 70 წლიანი 
ცენტრალიზებული მმართველობის შედეგებს საქართველო დღესაც იმკის. 
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მიტანას ფართო საზოგადოებამდე და მათი ინტერესისა და ცნობიერების 
გაზრდას სამხარეო თუ რეგიონული ისტორიის შესახებ. ანუ დღის წესრიგში 
ფართო საგანმანათლებლო ამოცანები დგება. გაერთიანებულ კავშირს (ერთგვარ 
კავშირთა კავშირი, ასოციაცია) 200-მდე წევრი ჰყავდა და ის სხვადასხვა მხარეში 
მოქმედ მსგავსს ორგანიზაციას უწევდა დახმარებას, მათ შორის დარგობრივი 
კომპეტენციების გაზიარებითა და სხვ. საქსონიის მხარეში ე.წ. „სიძველეთა 
კავშირი“ 1825 წელს საქსონიის მეფე ფრიდრიჰ აუგუსტის მიერ დაფუძნდა და 
1837 წელს ოფიციალურად გაფორმდა, თუმცა მოწოდება მსგავსი კავშირის 
აუცილებლობის შესახებ ჯერ კიდევ 1819 წელს დაიბეჭდა დრეზდენის საღამოს 
გაზეთში, ცნობილი გერმანელი ფილოლოგის, მწერლისა და არქეოლოგის, კარლ 
აუგუსტ ბოტინგერის ავტორობით. 

ცხადია, ინიციატივა ეტაპობრივად სოფლების დონეზეც  გავრცელდა. ანუ გაჩნდა 
ინტერესი ადგილობრივი, სათემო და სასოფლო ისტორიის მიმართ; აღსანიშნავია, 
რომ ამ საქმის ინიციატორები და სოფლის დონეზე განმახორციელებლები იმხანად 
ხშირად სოფლის მასწავლებლები12, ანუ განათლებული, წერა-კითხვის მცოდნე 
ადამიანები იყვნენ. სწორედ ისინი ჩაუდგნენ სათავეში სოფლის ქრონიკების 
მოძიებას, ჩაწერას, შესწავლასა და ანალიზს. 

გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში სოფლის ისტორიის კვლევა, 
არა ორგანიზაციულ, არამედ კერძო ინიციატივის დონეზე მიმდინარეობდა, 
რადგან თავისუფალი კავშირების არსებობა და მოქმედება შეზღუდული იყო. 
გროსჰენერსდროფშიც ერთ-ერთი მასწავლებელი ქალი აღმოჩნდა ის ადამიანი, 
რომელმაც შეძლო კომუნისტების პერიოდში, სოფლის ისტორიასა და სათანადო 
დოკუმენტაციაზე მუშაობა (მათ შორის ნაციონალ-სოციალიზმის პერიოდის 
ისტორიაზეც) და საკმაოდ საინტერესო არქივსაც მოუყარა თავი. გერმანიის 
გაერთიანების შემდეგ გაჩნდა სოფლის ისტორიის უფრო პროფესიულ დონეზე 
შესწავლის, საქმისთვის დამატებითი დაფინანსების მოძიების და ინიციატივის 
ინსტიტუციონალიზების საფუძველიც, ამიტომ 90-იან წლებში ის კავშირის სახით 

12 ისტორიულად საქართველოშიც ხშირი იყო შემთხვევა, როცა სოფლის დონეზე მიმდინარე 
საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო პროცესებში სწორედ სოფლის პედაგოგები იყვნენ 
ჩართულნი. ეს პრაქტიკა ახლაც არაერთ სოფელში ნარჩუნდება. ხშირია შემთხვევა, როცა ესა თუ ის 
მასწავლებელი ან ინდივიდუალურ დონეზე ან სკოლის ფარგლებში აგროვებს სოფლის ისტორიას, 
სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციასა და ეთნოგრაფიულ ჩანაწერს. თუმცა იშვიათია შემთხვევა, 
რომ ეს პედაგოგიური ინიციატივა გასცდა ერთი ადამიანის ინიციატივას ან სკოლის ფარგლებს 
და სოფლის დონეზე, თვითორგანიზებულ ადამიანთა გაერთიანებად (თუნდაც წრის ან კლუბის 
სახით) ჩამოყალიბდა, რომლებმაც მაგ. სოფლის არქივის შექმნა განიზრახეს. გავიხსენებდი 
ნიკო კეცხოველის სახელობის სასკოლო კონკურსს, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა სკოლის 
ბაზაზე მოქმედი ეკოკლუბები სოფლის ისტორიისა და კულტურის რესურსებს იკვლევენ. თუმცა, 
ხდება თუ არა ერთიანი (თუნდაც სასოფლო ან სამხარეო) არქივის შექმნა-შევსება ან ზოგადად ამ 
ინფორმაციის გადამუშავება, ან ამ პროექტის ფარგლებში გამოიყენება თუ არა კვლევითი მეთოდები 
და ორიენტირებულია თუ არა ახალი ინფორმაციის თავმოყრაზე (მაგ. შეისწავლის თუ არა სოფლის 
დღევანდელ სტრუქტურას  და საჭიროებებს) ეს ცალკე მოკვლევის საგანია.
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დაფუძნდა. კავშირში გაერთიანდნენ სკოლის პედაგოგები, გდრ-ოპოზიციის 
და სოფლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ორგა-
ნიზაციის წარმომადგენელი, ანდრეას შონფელდერი და ასევე, ყოფილი პარ-
ტიული (გერმანიის სოციალისტური ერთიანობის პარტია) თანამშრომელი. ყო-
ფილი პარტიული მოხელეების ჩართვა ამ ინიციატივაში იმის ნიშანიც შეიძლე ბა 
ყოფილიყო, რომ ისინი ახლა ღიანი იყვნენ ხმამაღლა ელაპარაკათ სოფლის 
უახლეს წარსულზეც, ანუ კომუნისტურ პერიოდზე, რომლის თანაშემოქმედნიც 
სულ ცოტა ხნის წინ თავადაც იყვნენ. კავშირი დღემდე მოქმედებს და ცდილობს 
სოფელთან დაკავშირებული სხვადასხვა ისტორიის კვლევას, ყოველწლიური 
კალენდრის გამოცემას და სხვა ღონისძიებების ჩატარებას. 

5.5. გროსჰენერსდორფის ცხენოსან თა კავშირი

2000 წელს დაფუძნებული „ცხენოსან თა 
კავშირი  ̶  საწყობი“ (Reitverein Scheu ne 
e.V.) განთავსებულია ცინცენდორ  ფი-
სეული კარმიდამოს სამეურნეო ნაწილ-
ში, ზემოთ ხსენებული საცავის შენო-
ბაში. კავშირის მიზანს გარდა ცხენების 
და ჯირითის მოყვარული ადამიანების 
გაერთიანებისა და ერთად საქმის 
კეთებისა, ძველი მამულის ამ ნაწილის 
გაცოცხლებაც წარმოადგენს. კავშირი 
სხვადასხვა ასაკის 40-მდე წევრს აერ-
თიანებს, ანუ საკმაოდ პატარა ორ-
გა ნი ზაციად ითვლება. წევრები ერ-
თად გეგმავენ თავისუფალი დროს 
საცხენოსნო ექსკურსიებს, ერთმა-
ნეთს ეხმარებიან და გვერდში უდ-
განან, სოფლის მაცხოვრებლებს კი 
საცხენოსნო გაკვეთილებს სთავაზო-
ბენ. ზოგიერთი წევრი შეჯიბრებებზეც 
გადის, თუმცა ნაწილისთვის კავშირში 

ჩართულობა, თავლაში მორიგეობა თუ ვარჯიში უბრალოდ თავისუფალი დროის 
გატარებისა და სამუშაო დღის შემდეგ განტვირთვის საშუალებაა. თავისი 
არსებობით კავშირი ისტორიული კარ-მიდამოს გაცოცხლებას ნამდვილად უწ-
ყობს ხელს. ფუსფუსი აქ გამთენიისას იწყება და არც შაბათ-კვირას წყდება. 
როგორც ითქვა, თავლა ყოფილი ბეღლის შენობის ერთ ნაწილშია განთავსებული. 
მთლიანი შენობის გადასარჩენად კი სპეციალური კავშირიც არსებობდა. 
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5.6. საკარნავალო კლუბი „გროსჰენერსდორფელი გიჟები“ / Großhennersdorfer 
Karnevalclub e.v. - Großhennersdorfer Narren )

თავის დროზე სოფლის კულტურის სახლის მშენებლობა და მისი წრეებით 
დატვირთვა 1950-იანი წლებში, კატარინენჰოფში პირველი გამოცოცხლების 
მცდელობების პარალელურად მოხდა და დიდი ალბათობით, სწორედ ამ 
პროცესის საპირწონედ მოინდომა ხელისუფლებამ სოფლის მოსახლეობის 
ყურადღების გადატანა დიაკონური აქტვიზმიდან  გასართობზე. მით უმეტეს 
რომ კულტურის სახლი და მისი საქმიანობა ხელისუფლების მხრიდან უფრო 
ადვილად გასაკონტროლებელი იყო. კულტურის სახლის შენობა დღეს დაკეტილი 
და უფუნქციოა. მხოლოდ პერიოდულად ტარდება აქ დისკოთეკები და ამ დროს 
გროსჰენერსდორფისკენ სხვადასხვა სოფლის ახალგაზრდობა მოემართება; 
თუმცა ბოლო პერიოდში კლუბი უფრო და უფრო იშვიათად იღებაო, სოფელში 
მითხრეს.

მიუხედავად კულტურის სახლის და მისი სერვისები შექმნის ისტორიული 
კონტექსტისა, ამ შენობას ერთი საინტერესო, დღესაც მოქმედი ინიციატივა 
უკავშირდება. სოფლის საკარნავალო კლუბი „გროსჰენერსდორფელი გიჟები“, 
1981 წელს იმხანად ჯერ კიდევ მოქმედი კულტურის სახლის ბაზაზე გაჩნდა და 
იმ დროიდან მოყოლებული, სოფლის ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენელ 
ნაწილად იქცა. კლუბი თავისი შინაარსით ჩვენთან ასევე კულტურის სახლების 
ბაზაზე მოქმედი დრამატული წრეების მსგავსი წამოწყებაა. გერმანიის 
გაერთიანების შემდეგ კლუბი დამოუკიდებელ კავშირად ჩამოყალიბდა. 2007 
წლიდან საკარნავალო კავშირის დადგმები სისტემატურად იმართება ზემოთ 
უკვე ნახსენები „სამი ქვეყნის შეხვედრების ცენტრის“ სცენაზე. კავშირი თეატრის, 
ცეკვის და სასცენო ხელოვნების მოყვარულებს აერთიანებს და დადგმებს მხარის 
სხვადასხვა სცენაზე წარადგენენ.
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6. „სოფლის შენებას რა უნდა?“ 

და ეს ყველაფერი ერთ საშუალო სიდიდის სოფელში, რომელსაც 1500 მაცხოვრე-
ბელი ჰყავს; მხარეში, რომელიც დღემდე ებრძვის კომუნისტურ მემკვიდრეობას და 
სადაც მრავალი საზოგადოებრივი და ეკონომიკური პრობლემა დგას, მათ შორის 
უმუშევრობა, ახალგაზრდების გადინება და სხვა ... 

ამის მიუხედავად, სოფელში არიან ინიციატორები, რომლებმაც მოქმედება აირ-
ჩიეს და პირველი ნაბიჯები გადადგეს, მათ ესმით, რომ სოფლის უკეთესი მომა-
ვლისათვის მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ჩართულობა. პირველ ნაბიჯებს კი 
ხშირად შეუქცევადი განვითარების პროცესები მოჰყვება ხოლმე. ზემოთ მოთხრო-
ბილი მაგალითების დიდი ნაწილი, ვფიქრობ, სწორედ ამის დასტურია. 

მხოლოდ ინიციატორებს შეიძლება იმდენისთვის ვერ მიეღწიათ, რომ არა 
ფედერაციის, მიწებისა თუ კომუნალურ დონეზე მოქმედი პროგრამები, თავიანთი 
პრიორიტეტებითა და ფინანსური ინსტრუმენტებით.

გერმანიის მოქმედი პრეზიდენტის, ვალტერ შტაინმაიერის საპრეზიდენტო ვადის 
დევიზია „ფოკუსი სოფლებზე   ̶  სასოფლო სივრცეების მომავალი“ (“Land in Sicht 
– Zukunft ländlicher Räume”). საინაუგურაციო გამოსვლისას13 (ბერლინი, 22.03.2017) 
მან აღნიშნა: „ჩვენს ქვეყანაში მილიონობით ადამიანია, რომლებიც არა მარტო 
საკუთარ თავზე, არამედ გაცილებით მეტზე ზრუნავენ; იღებენ პასუხისმგებლობას 
სამეზობლოზე, სოფელზე, რეგიონზე; ეხმარებიან იქ, სადაც ეს დახმარებაა 
საჭირო.“ ამავე სიტყვაში შეკითხვა იყო დასმული: „როგორ შევინარჩუნოთ 
იმედი იქ, სადაც სოფლის სკოლა, ექიმი, საპარიკმახერო ან ბენზინგასამართი 
სადგური დიდი ხანია დაიკეტა და ახლა ავტობუსის უკანასკნელი ხაზიც 
უქმდება?“ შეკითხვა რომ უპასუხოდ არ დარჩენილიყო, გერმანიის პრეზიდენტი 
სისტემატურად სტუმრობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სოფლებს და გულდასმით 
ეცნობა სასოფლო ცხოვრებას, სოფლად მოქმედი ორგანიზაციებს, კავშირებს, 
საწარმოებს, საგანმანათლებლო, კულტურულ თუ სამედიცინო დაწესებულებებს 
და ა.შ. ხვდება მუნიციპალურ პოლიტიკოსებს, მერებს, მოხალისე და ინიციატორ 
ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი რეგიონისთვის და საზოგადოებრივი ცხოვრების 
საკეთილდღეოდ მუშაობენ. ეცნობა არსებულ პრობლემებსაც და ისმენს 
ადგილობრივი ჯგუფების მოსაზრებებს ამ პრობლემების დაძლევის გზებზე. 

სოფლის საკითხები მუდმივი განხილვის თემაა. სისტემატიურად ტარდება კვლე-
ვები სოფლის დემოგრაფიულ და სტრუქტურულ ცვლილებებზე, დღევანდელი 
ეპოქის გამოწვევებზე; გამოიცემა წიგნები, ტარდება კონფერენციები და სიმპოზი-
უმები, ყურადღება ეთმობა გამოცდილების გაზიარებას; სწორედ ამ ერთიან კო-
ნტექსტში დგინდება შემდეგ ფედერალური მიწებისა და კომუნალური პროგრამე-
ბიც, რომლებიც სოფლების გაცოცხლებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა 
და ზოგადად, განვითარებაზეა მიმართული. 
13 http://www.bundespraesident.de, ნახვის თარიღი 18.04.2020
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ამის კარგი მაგალითია სოფლად არსებული საერო მნიშვნელობის კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის (საგრანტო) პროგრამე-
ბიც. ძეგლთა დაცვა, მათ შორის სასოფლო დონეზე, ძალიან თვალში საცემი იყო 
გიორლიცის მუნიციპალიტეტში ჩემი ერთთვიანი სასწავლო მოგზაურობის დროს: 
„საათიანი სახლი“ გროსჰენერსდორფში, თუ ნიკოლაუს ფონ ცინცენდორფის სა-
სახლე ბერტელსდორფში, მიტელჰერვიგსდორფის „კულტურის ფაბრიკა“ თუ სხვა 
უამრავი მაგალითი ცხადყოფს ერთიანი პოლიტიკის, მკაფიო ხედვის არსებობას 
კულტურის ძეგლების მიმართ. თუკი ქალაქებში ძველი სასახლეები, ურბანული 
ქსოვილი, მოდერნის ან სხვა არქიტექტურული მიმდინარეობის ნიმუშებია საპატ-
რონო და შესანარჩუნებელი, სოფლად ეს უპირველესად გლეხური მეურნეობები, 
ტრადიციული სახლები, ძველი თავადების სასახლეები, ისტორიული კარ-მიდა-
მოები და მიმდებარე ინფრასტრუქტურა, მათ შორის გდრ-ის პერიოდის ნაშთები 
შეიძლება იყოს. 

იქნება ეს კულტურის ძეგლების მოვლა-პატრონობა თუ სათამაშო მოედნის 
კეთილმოწყობა, მსგავსი ინიციატივები სოფლის კეთილდღეობას ემსახურება 
და მოქალაქეთა ჩართულობისა და მონაწილეობის კარგ მაგალითებს ქმნის. 
ამის მაგალითი და დასტურია, ის ინიციატივები თუ ორგანიზაციები, რომელთა 
საქმიანობაზეც ზემოთ დავწერე.

* * *

გროსჰენერსდორფული აგვისტო უცებ მიილია. რამდენი რამე ვნახე და რამდენი 
მაინც ვერ მოვასწარი ̶ შევჩივი ანდრეას შონფელდერს და საქართველოში სოფ-
ლად მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესახებ ვუზიარებ ჩემს და-
კვირვებებს. საბჭოთა პერიოდზეც ვლაპარაკობთ, კონტროლს დაქვემდებარებულ 
კავშირებზე და ინიციატივაზე, რომელიც ისჯებოდა. ამ ხანგრძლივ და ჩემთვის 
ძალიან საინტერესო საუბრისას ჩემი მთელი თვის შთაბეჭდილებების დალაგებას 
ვახერხებთ, კერძოდ, სოფლად მოქმედი ორგანიზაციებისა და თვითმოქმედი ჯგუ-
ფების მეტ-ნაკლებ დაჯგუფებას და სტრუქტურაში მოქცევას. 

პირველი ჯგუფი სოფლის ტრადიციული და ისტორიული დაწესებულებებია: ანუ 
ორგანიზაციები, რომლებიც ქვეყნის ისტორიული განვითარების კვალდაკვალ, 
დიდი გარე ძალისხმევის გარეშეც გაჩნდებოდა, აქ თუ არა, გვერდით სოფელში 
მაინც. ესენია მაგ. სოფლის ეკლესია და მისი სამრევლო ინიციატივები, სოფლის 
ბიბლიოთეკა, ისტორიული კავშირი, მოხალისეობრივი სახანძრო კავშირი და მისი 
მუზეუმი, საკარნავალო კლუბი, სოფლის კინო და სპორტული კავშირი. ესენი სო-
ფლის ისტორიიდან ამოზრდილი გაერთიანებებია და ამ ჯგუფებში ძირითადად 
სოფლის მკვიდრი მოსახლეობაა ჩართული. 
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მეორე ჯგუფი ე.წ. „უკანდაბრუნებულები“ და მათი ინიციატივებია. ამ, ხან 
ფორმალურ და ხან არაფორმალურ ჯგუფებს, ოდესღაც სოფლიდან წასული 
და წლების მერე უშუალოდ დაბრუნებული პირველი, მეორე ან მესამე თაობის, 
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ქმნიან. ეს საკმაოდ აქტიური ადამიანები 
ადვილად ქმნიან სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფს და მათ სახელს უკავშირდება 
მაგ. სოფლის მიმდებარე ტყეებში ჩიტებისათვის ხის ბუდეების განთავსება, 
ან წინასწარი შეთანხმებით სოფლის მინდვრებზე იმ ყვავილების დათესვა, 
რომლებიც მათ ფუტკარს ესაჭიროება, სოფლის ცხენოსანთა კავშირი და სხვ. 
მიუხედავად სოფელთან მრავალწლიანი დისტანციისა, ისინი ამ სოფლის 
ორგანული ნაწილი არიან, რადგან აქ აქვთ ფესვები და აქაურობას ეკუთვნიან. 
ამ ჯგუფში თანამშრომლობა ხშირად არაფორმალურ ჯგუფებში მიმდინარეობს 
იდეების, პროფესიების, ინტერესების და ჰობის გარშემო. 

მესამე ჯგუფი „მოსულები“ და მათი ინიციატივები თუ გაერთიანებებია   ̶  
ამ ჯგუფს ძირითადად 1970-იანი წლებიდან, კატარინენჰოფის გარშემო 
შემოკრებილი ადამიანები ან მათი მეგობრები და ნაცნობები ქმნიან, რომელებიც 
სხვადასხვა მიზეზით უფრო გვიან ჩამოსახლდნენ გროსჰენერსდორფში და 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თავიანთი წვლილი შეიტანეს: გროსჰენერსდორფის 
გარემოსდაცვითი ბიბლიოთეკა, პოლიტიკური განათლების აკადემია, „კულტურის 
ფაბრიკა“ თუ „ხელოვნების მაშენებელთა კინო“, ეს ის ინიციატივებია, რომლებიც 
ტრადიციულად სოფლის ცხოვრებას არ განეკუთვნება და რომ არა „მოსულები“, 
დიდი ალბათობით ამ სახითა და ფორმით არც გაჩნდებოდა. 

ამ სამგანზომილებიანი სტრუქტურით ერთი სოფლის დონეზე დღეს მოქმედი, 
ფორმალური და არაფორმალური სამოქალაქო ინიციატივების გააზრება 
მეხმარება მთლიანად სოფლად არსებული იმ უხილავი ქსელის აღქმაში, 
რაც, ერთი შეხედვით, თითქოს არ ჩანს და სინამდვილეში თანამედროვე 
გროსჰენერსდორფის სახეს, ფუნდამენტს წარმოადგენს. 
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