კომუნიზმი ასი წლის გადასახედიდან

COMMUNISM AFTER 100 YEARS

25 ოქტომბერი, 2017
17:30 საათი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია

October 25 th, 2017
5:30 pm
Georgian National Museum Auditorium

პროგრამა
17:30-17:45

ღონისძიების გახსნა
ჰაიკე პაიჩი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში
ტომას შრაპელი, კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის
წარმომადგენლობის დირექტორი
დავით ლორთქიფანიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური
დირექტორი

17:45-18.15

ძირითადი მომხსენებელი
საბჭოთა კავშირი თანამედროვე კონტექსტში. ხიბლი და საფრთხეები

იორგ ბაბეროვსკი, ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის პროფესორი, გერმანია
18.15-18.30

ხელოვნება ტოტალიტარულ სივრცეში
სარა მატუშაკ, ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი, გერმანია

18.30-19.00

საბჭოთა საქართველო
ეკონომიკა საბჭოთა საქართველოში, ოთარ ჯანელიძე, თბილისის სახელმწიო
უნივერსიტეტი
მითები სტალინზე, ტიმოთი ბლაუველტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ისტორიის სწავლება საბჭოთა საქართველოში, ოლივერ რაისნერი, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მოდერაცია: ლაშა ბაქრაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

19.00-19.30

შეჯამება / დისკუსია

19.30

მიღება

კომუნიზმი XX ს-ის ყველაზე მასშტაბური და მასობრივი მოვლენა იყო. ამ ძალადობით დამკვიდრებულმა რეჟიმმა, რომელსაც მართებულად ეწოდა „ტოტალიტარული“, განკარგა მთლიანად
საზოგადოების, თითოეული მისი წევრის ცხოვრებაც კი. ამან განაპირობა საბოლოოდ მილიონობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სოციალური გარემოს გაპარტახება. მკვლევრებმა
კომუნიზმის მსხვერპლად 100 მილიონი დაღუპული ადამიანი მიიჩნიეს.
კომუნისტური რეჟიმების დღევანდელი მემკვიდრეები მოსკოვსა და პეკინში დღეს სხვა იდეოლოგიური ნაზავითა და ახალი ეკონომიკური საფუძვლებით გამოდიან ასპარეზზე, ანუ როგორც დასავლეთის კულტურული და მსოფლიო-პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები.
ეს გამოფენა სწორედ „კომუნიზმის დასრულების“ შესახებ თეზისის გადაფასების მცდელობაა
და მოიცავს ამ რეჟიმის განვითარების თითქმის ყველა ასპექტს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
მასზე ასევე წარმოდგენილია ქართული ნარატივი საბჭოთა საქართველოს შესახებ, რაც საშუალებას მისცემს დამთვალიერებელს, მსოფლიო კონტექსტში გაიაზროს კომუნიზმი საქართველოში.

Program
17:30-17:45

Opening
Her Excellency Amb. Heike Peitsch, Ambassador of the German Federal Republic to
Georgia
Dr. Thomas Schrapel, Director of the Konrad-Adenauer-Stiftung, South Caucasus Office
Dr. David Lordkipanidze, General Director of the Georgian National Museum

17:45-18.15

Keynote
Between Anxiety and Fascination. The Soviet Union in Modernity
Prof. Jorg Baberovski, Humboldt University, Berlin

18.15-18.30

Art and Power in Totalitarianism
Dr. Sarah Caroline Matuschak, Humboldt University, Berlin

18.30-19.00

Soviet Georgia
Economics in the Soviet Georgia, Prof. Otar Janelidze, Tbilisi State University
Myths about Stalin, Prof. Timothy Blauvelt, Ilia State University, Tbilisi
Teaching History in Soviet Georgia, Prof. Oliver Reisner, Ilia State University, Tbilisi
Moderator: Dr. Lasha Bakradze, Ilia State University, Tbilisi

19.00-19.30

Sum up and Discussion

19.30

Exhibition with Reception

Communism was the largest and the most radical mass movement of the 20th century. This forcibly
imposed aspiration to shape all spheres of life, rightly labeled as “totalitarian“, destroyed countless
existences and ruined millions and millions of lives. It left behind immense spiritual and social wastelands.
Researchers have calculated that the communism is responsible for the deaths of up to 100 million
people.
Two old shattered empires, Russia and China, which the communists pieced together again, today
have re-emerged with a different ideological mix and new economic foundations as cultural and global
political opponents of the West.
With this exhibition and discussion we will try to create a platform for rethinking the thesis of “the
end of the communism”. Together with the additional material representing local narrative of the
communism the exhibition will provide the global context for understanding the communism in
Georgia.

