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O ARMEANC{
}N PARLAMENTUL BULGAR
Gadar Hacikian, membr[ a filialei din Sofia a Uniunii Generale
Armene de Binefacere, a devenit cel
de-al doilea deputat armean ]n Parlamentul bulgar cu 240 de locuri.
}n v]rst[ de 25 de ani =i de
profesie jurist[, Gadar Hacikian a
participat la alegerile din 2001 pe
listele Mi=c[rii Monarhiste, ea ocup]nd pozi\ia a =asea pe lista din care
au p[truns ]n parlament doar primii
cinci. }ntre timp, unul din cei cinci
a devenit viceministru =i, ]n mod automat, ocupanta pozi\iei a =asea pe
lista electoral[, Gadar Hacikian, a
devenit deputat.
}nainte de a intra ]n scena politic[, t]n[ra jurist[ a lucrat la Institutul European unde acorda asisten\[
de specialitate pentru adaptarea legilor bulgare ]n acord cu legisla\ia
european[. Apoi a reprezentat Parlamentul pe l]ng[ Consiliul de Mini=tri, av]nd ]n sarcin[ coordonarea rela\iilor dintre grupurile parlamentare =i membrii guvernului.
}n afar[ de bulgar[, Gadar Hacikian mai cunoa=te limbile armean[, german[, englez[ =i rus[.

Speran]a mea

Fotografii de Mihai Gheorghiu

cafeaua
lui baruir
Aproape c[ nu exist[ armean din Rom`nia care, dac[ ajunge
la New York, s[ nu treac[ m[car o dat[ pragul unui mic magazin
de cafea aflat ]n cartierul Queens. Iar mul\i armeni ce vin la
Bucure=ti ofer[ neamurilor o pung[ de cafea cump[rat[ din
acest magazin cu totul special. Dar poate c[ pu\ini =tiau, p]n[ de
cur]nd, c[ proprietarul acestui magazin de unde r[zbat arome
inconfundabile este un armean a c[rui via\[ este un adev[rat
roman. Baruir Nersessian, c[ci despre el este vorba, la aproape
o sut[ de ani s-a hot[r]t s[-=i scrie memoriile. Povestea neroman\at[ a vie\ii lui ]=i a=teapt[, poate, regizorul pentru a fi transpus[ pe pelicul[. Ar putea fi, de ce nu, o continuare a filmului
Ararat. Dar nu din acest motiv s-a hot[r]t Baruir s[-=i pun[ pe
h]rtie memoriile. Ajuns la apusul vie\ii el crede c[ m[rturiile sale
trebuiau f[cute publice unei genera\ii care tr[ie=te din ce ]n ce
mai pu\in cu con=tiin\a apartenen\ei la neamul lui Haig. Astfel de
m[rturii par, =i ast[zi, de necrezut de=i faptele pe care le relateaz[ Baruir s]nt dovezi, dac[ mai era cazul, ale ororilor la care
au fost supu=i armenii ]n 1915. S[ ]ncerc[m s[ devenim, numai
pentru c]teva clipe, copilul Baruir care a fost v]ndut de mama sa
pentru a supravie\ui de la masacru. S[ ne imagin[m c[ s]ntem
un orfan care afl[, printr-o scrisoare, c[ tat[l s[u tr[ie=te =i se
re]nt]lne=te cu p[rintele drag dup[ 10 ani… S]nt numai c]teva
momente din via\a lui Baruir pe care cu siguran\[ nimeni nu ar
fi dorit s[ le tr[iasc[. +i totu=i. Aceasta a fost realitatea… Dup[
ce am citit o parte din memoriile acestui armean voi savura altfel
fiecare cea=c[ de cafea cump[rat[ de la magazinul din Queens.
Aroma ei m[ va duce cu g]ndul la locul na=terii lui Baruir, acel
+abin-Karahisar =i al str[bunicilor mei, un col\ de lume care nu
va mai fi niciodat[ casa noastr[.
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LA DOUĂ SĂPTĂMÎNI

fi de folos ]n studiul limbii armene.
Pentru unii elevi ai +colii
Misakian-Kesimian din Bucure=ti
chiar nu se poate spune c[ a venit
vacan\a din simplul motiv c[ ]n
ceea ce prive=te obiectul, limba

BARUIR
NERSESSIAN,
UN SECOL
DE VIAºÅ
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fost ceva mai deosebit ]n sensul
c[ fiec[rui elev i s-a dat pe l]ng[
cadoul propriu-zis =i diploma de
merit, c]te un dic\ionar rom`narmean (]n sf]r=it!) – publicat la
Editura Ararat de doamnele Nadia Horasangian =i Anahid Garabedian – care cu siguran\[ ne va

UN
KIM JONG IL
CAUCAZIAN
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Anul acesta festivitatea de
sf]r=it de an =colar la care particip[ cu mare fast toat[ armenimea pentru a putea asista la acordarea premiilor a avut loc nici
mai mult nici mai pu\in dec]t la
redac\ia ziarelor Ararat =i Nor
Ghiank, tot acolo unde s-a \inut
de cur]nd =i <super petrecerea>
organizat[ cu ocazia Sfintelor
S[rb[tori de Pa=ti.
Elevii =colii noastre, mai cu
voie, mai de nevoie se str]ng ]n
num[r mare la festivitatea de
]ncheiere a anului =colar, m[car
pentru a-=i lua diploma a=a-zis[
de merit =i deja celebrul cadou
(c[ la =colile obi=nuite nu se prea
practic[ astfel de recompense).
+i anul acesta cadourile au
fost foarte dr[gu\e =i utile, ca ]n
fiecare an de altfel, dar ]n plus a

Anul XIV nr. 12 (273)

MUZICA LUI
HACIATURIAN
ÎN ROMÂNIA

}n luna mai am fost ]n Rom`nia =i ca ]n orice vizit[ la Bucure=ti,
primele drumuri pe care le fac s]nt la Biserica Armean[, la redac\ia
revistei <Ararat> sau la editura <Ararat>. +i de aceast[ dat[, pa=ii m-au
dus pe Bulevardul Carol, ]n fa\a Catedralei Armene. Curtea era un
adev[rat =antier, gropi, fier beton, gunoi, panouri de protec\ie ce marcau lucr[rile.
Tot ce am v[zut m-a ]ntristat profund. Biserica era ]ncuiat[ cu un
lac[t mare, dar ]n vestibulul bisericii (acolo unde ]nainte se vindeau lum]n[ri) se s[pa de zor, se s[pa =i ]n jurul bisericii =i cr[p[turile din
pere\i erau ]nc[ vizibile. Adev[rate r[ni deschise.
Am mers mai departe printre bare de fier beton, moloz =i gunoaie
=i mi-am ridicat ochii spre cl[direa fostei +coli Armene (actualul sediu
al Uniunii Armenilor din Rom`nia =i al Parohiei Bisericii Armene). +i
aceast[ cl[dire are cr[p[turi pe toat[ fa\ada =i se lucreaz[ la consolidarea pere\ilor ]n exterior =i a structurii interioare. Unele ]nc[peri din
cl[dire nu au podea dar cei de la Uniune sau de la Editur[ continu[ s[
lucreze ]n aceste condi\ii extrem de grele. Biblioteca Dudian face =i ea
parte din acest =antier. Muncitorii intr[ =i ies continuu din aceast[ cl[dire.
}ntr-un cuv]nt, centrul vie\ii armene=ti din Bucure=ti (Biseric[, Uniune, Editur[, +coal[, Parohie) este ]ntr-o stare jalnic[, serios afectat.
St]nd ]n curtea bisericii =i uit]ndu-m[ de jur ]mprejur, am fost convins c[ toate cr[p[turile =i stric[ciunile se vor repara =i c[ aceste cl[diri
din jurul meu, monumente arhitectonice remarcabile cu care ne m]ndrim noi armenii =i care ]mbog[\esc arhitectura Bucure=tiului, vor
d[inui =i ]n veacurile ce vor urma.
Mai trist pentru mine a fost constatarea c[ au ap[rut „cr[p[turi =i
fisuri“ importante =i ]ntre membrii comunit[\ii, ]ntre Uniunea Armenilor =i Biseric[. Nu este un secret pentru nimeni c[ num[rul armenilor
din Rom`nia este mic, c[ acest num[r nu are =ansa s[ creasc[ ]n viitor
– ci mai cur]nd s[ scad[ – =i c[ aceste „fisuri interne“ nu vor face dec]t
s[ afecteze, s[ diminueze for\a, vigoarea, via\a =i activitatea Comunit[\ii armene.
Am ]n\eles c[ „fisurile“ din cadrul comunit[\ii au fost cauzate, ]n
principal, de fisurile ce au ap[rut ]n cl[dirile Centrului Armenesc din
Bucure=ti. Dar, oricare ar fi motivul lor, s[ nu uit[m c[ rolul principal
al Uniunii Armenilor din Rom`nia =i al Bisericii noastre este acela de
a fi st]lpii care s[ sus\in[ etnia armean[ din Rom`nia.
}ncerc s[ ]nchei aceste c]teva note, cu speran\a c[ nu se va continua
a se c[uta \api isp[=itori ]n cadrul comunit[\ii, c[ nu se va continua a
se arunca vina pe x sau y, cu speran\a c[ fiecare armean din Rom`nia
va ]n\elege c[ „fisurile“ interne =i dezbinarea nu pot aduce dec]t urm[ri
dezastroase pentru comunitate =i c[ numai
unirea, cooperarea =i
]n\elegerea vor aduce
putere, puterea de a
supravie\ui ]n anii, deceniile sau veacurile
ce vor veni, a=a cum
au reu=it s[ o fac[ str[mo=ii no=tri, stabili\i
de veacuri pe meleagurile rom`ne=ti.
Lanis Anton
+AHAZIZIAN
Toronto
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armean[, ei au tot fost ]ntr-o vacan\[ continu[ ]nc[ din 15 septembrie!
Probabil c[ toamna n-au binevoit s[ vin[ pentru c[ au considerat c[
neuronii lor au fost foarte surescita\i pe parcursul verii, c[ tot erau ]n
vacan\[, iarna era prea frig =i pe gerul [la nu prea aveau chef de ie=it,
iar probabil c[ prim[vara li s-o fi p[rut mai relaxant s[ se plimbe prin
parc dec]t s[-i streseze unii cu no\iuni de limba armean[^ =i tot a=a,
ciclul se repet[ c[ doar acum vine vacan\a!
Totu=i, nu ne putem pl]nge c[ =coala noastr[ n-are mul\i elevi ]nscri=i pentru c[ oficial nu-i mare lucru s[ completezi o fi=[ de ]nscriere
o dat[ pe an.
Dar s[ revenim la decernarea premiilor pentru^ rezultate la ]nv[\[tur[ pe anul acesta.
Pe o c[ldur[ insuportabil[ au luat cuv]ntul domnii Varujan
Vosganian, Arpiar Sahaghian =i doamnele Ulnia Bl[naru-Maganian,
Ar=aluis Baronian =i Siran Nevruzian.
Am observat cu mare surprindere c[ s-a pus foarte mult accent pe
s[ sper[m c[: la anu’ ne vom muta ]n noua cl[dire, c[ se vor \ine cursuri
at]t s]mb[ta c]t =i duminica, elevii vor veni =i-n vacan\[ pentru repeti\ii
la cor (ciudat – ei nu vin nici ]n timpul =colii =i acum s[ vin[ ]n
vacan\[??? hmm). Adev[rul e c[ ar fi cam tragic s[ r[m]nem doar cu
speran\a, pentru c[ ]n cazul [sta situa\ia s-ar complica =i mai mult, iar
actuala stare de fapt ar fi bine s[ fie privit[ ca pe un semnal de alarm[
]n ceea ce prive=te activitatea =colar[ =i ar trebui s[ ne fac[ s[ mobiliz[m tineretul armean s[ mai dea m[car din c]nd ]n c]nd pe la cursurile
de limba armean[ pentru c[ de fapt ei reprezint[ viitorul comunit[\ii
noastre.
Pe l]ng[ cursurile de limba armean[ s-au \inut =i cursuri de istorie
la care din p[cate frecven\a este iar[=i foarte sc[zut[. Orele de dans au
avut loc =i ]n acest an, dar din p[cate spre sf]r=it au fost ]ntrerupte. Pe
aceast[ cale elevii grupei de dans am dori s[ exprim[m condolean\e
doamnei Bella Mardichian. Ne pare nespus de r[u de trecerea ]n nefiin\[
a surorii sale. Noi s]ntem al[turi de ea =i ]i dorim s[ aib[ puterea s[
dep[=easc[ acest moment dificil din via\a sa.
A=adar nu ne r[m]ne dec]t s[ sper[m, a=a cum fac =i al\ii c[
lucrurile se vor mai ]ndrepta ]n noul an =colar =i c[ ]ncep]nd din
toamn[ elevii =colii noastre vor avea mai mult chef de studiul limbii
armene ]n principal, precum =i de alte activit[\i derulate ]n cadrul
comunit[\ii =i nu numai.
Laura Ioana PAPAZIAN URD{REANU

La Radio Erevan...
Comunicat la Radio Erevan:
– Un submarin american s-a ciocnit de un iceberg ]n Marea
Nordului. Partea sovietic[ nu a suferit pierderi!
La R.E. un ascult[tor ]ntreab[:
– Se poate conduce o Volga ]n curb[ cu 120 km/h ?
R.E. r[spunde:
– Se poate. }ns[ o singur[ dat[.
La R.E. un ascult[tor ]ntreab[:
– De ce se zice: capitalismul st[ la marginea pr[pastiei?
R.E. r[spunde:
– Pentru c[ se uit[ la noi.
La R.E. un ascult[tor ]ntreab[:
– E adev[rat c[ la Bucure=ti se dau motociclete pe gratis
cet[\enilor sub 18 ani?
R.E. r[spunde:
– Da, e adev[rat, dar e vorba de Mer\ane, =i nu se dau ci se fur[,
=i nu cet[\enilor sub 18 ani, ci cet[\enilor peste 18 ani!
La R.E. un ascult[tor ]ntreab[:
– Unde se g[se=te cea mai mult[ p]ine ]n Rusia?
R.E. r[spunde:
– }n chiftele.
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Actualitate

ANUL +COLAR 2003/2004
Uniunea Armenilor din Rom`nia face cunoscut
c[ pentru anul =colar 2003/2004 au inceput ]nscrierile elevilor la +coala Armean[ Misakian-Kesimian,
din Bucure=ti.
Pentru anul =colar 2003 / 2004 (\in]nd seama de
posibilit[\ile oferite de actualele spa\ii) oferta educa\ional[ este urm[toarea:
Limba armean[ ]ncep[tori
(pentru elevii claselor I-IV)
Limba armean[ nivel mediu
(pentru elevii claselor V-VIII)
Limba armean[ avansa\i
(pentru elevii claselor IX-XII).
Istoria armenilor
(pentru elevii claselor IX-XII)
Religia Bisericii Apostolice Armene.
Pentru aceste discipline, la cererea elevilor, notele semestriale pot fi transmise =colilor unde ]nva\[
elevii respectivi spre a participa la media general[.
Acest lucru este prev[zut de legile =i ordinele MEC
]n vigoare.
}n cadrul orelor de limba armean[ se vor suplimenta lec\ii de literatur[ =i cultur[ armean[ corespunz[tor fiec[rui nivel de =colarizare.
Op\ional se vor mai preda urm[toarele discipline:
Curs de desen de arhitectur[ =i desen artistic
Dansuri populare
Ca activit[\i extra=colare se prevede organizarea
de ac\iuni artistice tematice ]n Bucure=ti =i ]n alte localit[\i (cor, dans, excursii etc).
Cursurile se vor desf[=ura ]n lec\ii paralele ce vor
avea loc ]n zilele de s`mb[t[ =i duminic[. P]n[ la
repunerea localului =colii ]n func\iune, ]n spa\ii l[rgite =i reamenajate, cursurile se vor desf[=ura ]n actualele spa\ii. Profesorii care vor preda vor fi urm[torii: Ing. A. Sahaghian, Ar=aluis Baronian, Siranu=
Nevruzian, Pr. D. H. Azarian, Arh. A. Harutiunian,
Bella Mardichian. Definitivarea orarului se va face
]n colaborare cu Comitetul +colar al P[rin\ilor, ce
urmeaz[ a fi ales de adunarea general[ a p[rin\ilor.

Absolven\ii ]ntregului ciclu de ]nv[\[m]nt oferit
de +coala Armean[ din Bucure=ti vor fi ]n m[sur[:
-s[ ]n\eleag[ =i s[ vorbeasc[ limba armean[ la
nivelul bagajului lexical ]nsu=it;
-s[ citeasc[ =i s[ scrie texte scrise sau tip[rite ]n
limba armean[.
-s[ aib[ o reprezentare clar[ asupra elementelor
principale ale istoriei =i geografiei armene.
-s[ cunoasc[ cu claritate bazele Religiei Bisericii Apostolice Armene.
-s[ cunoasc[ elementele principale ale culturii,
literaturii, muzicii =i tradi\iilor armene.
-s[ cunoasc[ liniile principale ale leg[turilor tradi\ionale str[vechi dintre poporul armean =i rom`n, cu
exemplific[ri de personalit[\i ale ambelor popoare.
-sa aib[ o reprezentare clar[ asupra elementelor
de istorie a comunit[\ii armene din Rom`nia.
Instruirea elevilor se va face ]n grup, iar dup[
caz =i individual, av]nd ca scop ]nsu=irea, fixarea =i
utilizarea cuno=tin\elor predate.
}nscrierile se fac la sediul UAR, din Bd. Carol 43,
la dl. Avedis Ghazarian sau d-na Natalia Gheorghiu.
Nu se percep taxe de =colarizare. Elevii ]=i vor asigura rechizitele necesare. Suportul de curs (manuale,
fi=e, texte auxiliare, etc) se asigur[ de c[tre conducerea +colii.

Dic\ionar Rom`n - Armean
Dic\ionarele se scriu de obicei de filologi specializa\i ]n lexicografie, se reediteaz[ dup[ eliminarea erorilor sau sc[p[rilor
inerente =i de cele mai multe ori
s]nt rezultatul unei munci de
echip[ necesit]nd ani ]ndelunga\i
de lucru. Am putut noi beneficia
de asemenea condi\ii de lucru?
Din p[cate nu. +i totu=i c]nd imperativul timpului a clamat cu
stringen\[ scoaterea unor dic\ionare, ]n ciuda unei evidente secete de speciali=ti s-au g[sit voluntari care au ridicat m[nu=a
aruncat[ de destin =i au acceptat
provocarea. Au pornit de la zero
=i au pus pe masa cititorului (mai
cu seam[ a elevului) dou[ dic\ionare: Armean-Rom`n (1996) =i
acum Rom`n-Armean (2002) ambele la Editura Ararat. Fiecare cu
circa 15.000 de cuvinte uzuale.
Nu voi pune ]n discu\ie eventualele sc[p[ri sau erori strecurate,
nu pentru c[ nu ar exista (orice
dic\ionar le con\ine chiar dac[ =i
]n foarte mic[ m[sur[) ci tocmai
pentru c[ nu s]nt specialist (lexicograf) =i nu vreau s[ imit pe
aceia care se pricep la toate =i-=i
permit ]n consecin\[ s[ emit[ p[reri ]n orice domeniu precum un
anumit om de stat din trecut.
Ceea ce vreau s[ consemnez ]ns[
aici este hot[r]rea =i curajul cu
care au purces cele dou[ autoare
m]nate de convingerea necesit[\ii
imperioase de a oferi aceste instrumente indispensabile mai cu
seam[ elevilor. De aceea am =i

DICºIONAR
ROMÂN – ARMEAN

oferit la sf]r=itul anului elevilor
merituo=i c]te un exemplar.
Cine s]nt a=a dar persoanele
care nesocotind greut[\ile =i piedicile (unele de-a dreptul neprev[zute…) au muncit ani de zile defri=]nd =i ]naint]nd lupt]nd cu
greut[\ile =i cu lipsa izvoarelor
documentare, a termenilor de
compara\ie cu lucr[ri similare (de
fapt s]nt primele dic\ionare de
acest fel) =i nu ]n ultimul r]nd cu
dezinteresul =i lipsa de sprijin din
trecut? Este vorba de d-na Nadia
Horasangian =i d-na Anahid
Garabedian, cea care a lucrat ani
de zile la publica\ia Nor Ghiank
=i a predat voluntar limba armean[ ]nainte de re]nfiin\area =colii.
Se poveste=te c[ dup[ ce contele Loris-Melicov a cucerit Karsul de la turci (1877), f[r[ s[ \in[
seam[ de oarece considera\ii strategice ale Statului Major, a fost

dojenit de |ar. La care contele a
r[spuns: <Strateghim strateghi nu
=tiu. Dar Karsul l-am luat!> +i a
fost decorat.
S]nt oameni care purced la
treab[ numai dac[ posed[ scule
perfec\ionate. Al\ii =i le fac singuri. Ace=tia din urm[ ne d[ruiesc uneori dic\ionare chiar atunci
c]nd nevoia e mai mare.
}n ]ncheiere a= vrea s[ anticipez anun\]nd (dac[ tot vorbim de
dic\ionare) de apari\ia iminent[ a
unui mare dic\ionar Armean-Rom`n de circa 70000-80000 cuvinte
av]nd ca autor pe dl. Vartan
Martaian. Evident va fi mai complet. }n mod sigur va fi mai bogat.
Este ne]ndoios c[ va fi consultat
de armenologi, profesori, ziari=ti
=i al\i speciali=ti. Dar elevii vor
avea nevoie ]n continuare de dic\ionare mici, practice, u=or de r[sfoit =i consultat. Tocmai de aceea
ar fi necesar[ reeditarea celor
dou[ dic\ionare ]n viitor, dup[
cuvenita actualizare =i eliminare a
eventualelor sc[p[ri. +i o ultim[
observa\ie: toate aceste dic\ionare
nu pot circula =i ]n varianta electronic[? Avantajul ar fi dublu:
costurile ar fi mult mai mici =i
elevii ar putea beneficia mai rapid
de noile variante =i ar consulta
acas[ dic\ionarele, mai mult le-ar
putea ]mbog[\i fiecare ]n direc\ia
sa de interes.
Arpiar SAHAGHIAN
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ARMENIA

Florar al muzicii noi

}N PAGINILE UNOR NOI APARI|II EDITORIALE
Numai ]n anul acesta au ap[rut o serie de volume, de prestigiu, ]n care firesc este men\ionat[
Armenia. +i asta la cele mai felurite edituri.
Astfel editura RAO, a publicat traducerea din limba francez[
a unui atlas istoric ]n dou[ volume: <Atlas de istorie mondial[>.
Primul volum se ocup[ de prezentarea h[r\ilor ce arat[ evolu\ia
istoric[ de la ]nceputuri p]n[ la
Revolu\ia Francez[, al doilea volum de la acest eveniment p]n[ ]n
prezent.Al[turi de alte state, Armenia =i schimb[rile sale teritoriale s]nt prezentate pas cu pas.
Volumele s]nt tip[rite color pe o
h]rtie de calitate.
Editura din Oradea <Aquila’93> , care se ocup[ mai ales cu
tematic[ geografic[, a tradus, din
limba german[ volumul editat de
un colectiv de ziari=ti ]ntitulat: <
Imaginea lumii noastre EUROPA. De la Capul Nord p]n[ ]n
Sicilia>. Volumul, in folio, ap[rut

=i el ]n condi\ii grafice deosebite,
bogat ilustrat con\ine monografii
istorico-cultural-politice =i turistice av]nd ambi\ia s[ surprind[ mai
ales momentul actual. Traducerea
nu a putut s[ fac[ altceva ]ns[
dec]t s[ repete erorile unei munci
f[cut[ de diletan\i gr[bi\i. Este vorba de ADAC Verlag GmbH din
München =i Verlaghaus Stuttgart
GmbH (1995). Astfel dac[ ]n articolul dedicat Gruziei se arat[ c[
alfabetul =i cre=tinismul au venit
din Armenia, ]n capitolul dedicat
Armeniei citim c[ arhitectura bisericeasc[ armean[ este sub influen\a celei gruzine. Cu alte cuvinte bisericile gruzine au influen\at pe cele armene dup[ care… s-au
cre=tinat sau cam a=a ceva. }n plus
exemplific[rile din literatura gruzin[ merg p]n[ ]n secolul XX ]n

Turcia dup[ tratatul de pace de la Sevres, 1920

timp ce ultimul scriitor armean
citat este de la ]nceputul sec. XIX.
Dar gafa cea mai r[sun[toare este
citarea fondatorului literaturii armene Haceatur Abovian (1806-1848).
Numele acestuia apare astfel: Haceatur Parrot (!?). O eroare datorat[ exclusiv neaten\iei =i neglijen\ei. Orice om de cultur[ (armean,
=i nu numai) =tie c[ numele lui
este Haceatur Abovian, iar Parrot
era profesorul de la universitatea
din Dorpat (Tallin) unde a studiat
Abovian. Ulterior Parrot face o
ascensiune =tiin\ific[ pe Ararat,
prima de acest fel, av]nd drept
c[l[uz[ pe H. Abovian. Volumul
mai con\ine =i alte erori. De altfel
editura s-a sim\it obligat[, acolo
unde a avut competen\[, =i a operat largi corecturi la capitolul <Rom`nia>. +i bine a f[cut. Revenind
la articolul care prezint[ Armenia
trebuie men\ionat c[ ]n subcapitolul intitulat <St[p]niri str[ine care au devenit permanente> se
spune: <}n sec. al XIX-lea, Armenia a ob\inut zona Erevanului
(1828), apoi regiunile Kars, Ardahan =i Batumi (1878). }n Armenia
de Vest, turcii au ]nf[ptuit mari
deport[ri =i masacre, ]n repetate
r]nduri (1895-1896, 1909, dar mai
ales 1915-1916. Tratatul de la
Sevres (1920), a recunoscut independen\a Armeniei de Vest, dar
ea a continuat totu=i s[ r[m]n[
sub domina\ia turc[.> (subl.ns).
}n continuare se prezint[ evenimentele p]n[ ]n 1994.
Prezen\e armene g[sim =i la
capitolul <Turcia>: fotografii de
biserici transformate ]n moschei
(pag. 483), Ahtamar (pag. 485).
La pag. 486, citim <}n timpul
r[zboiului =i dup[, (subl. ns)
turcii au m[cel[rit un mare num[r
de armeni> La pag. 484 citim <Datele oficiale privitoare la locuitori
nu s]nt de ]ncredere>. F[r[ comentarii…

Credin\a Ilustrat[
despre credin\a
armenilor
Am avut pl[cerea ca ]n num[rul pe luna
mai al revistei Credin\a Ilustrat[ (o publica\ie spiritual[, ce apare ]n condi\ii grafice
excep\ionale) s[ descoperim un articol
semnat de Varujan Vosganian, intitulat
<Cel mai vechi stat cre=tin din lume:
Armenia>.
Explic]nd legende, prezent]nd personalit[\i cum ar fi Grigore Lumin[torul sau
Catolicosul Vasken I, ilustrat cu cele mai
reprezentative catedrale din Armenia, articolul, scris ]n binecunoscutu-i stil de c[tre
Varujan Vosganian, va ajuta cu siguran\[
cititorii revistei s[ cunoasc[ =i s[ priceap[
spiritualitatea armenilor.
Ca fapt divers, dup[ acest articol, urm[toarea pagin[ ]ncepe cu vorbele P[rintelui Cleopa:
<M]nca-v-ar Raiul>!
E. A.
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O a treia apari\ie important[
este volumul in folio, tradus din
limba francez[ la editura <Olimp>,
]ntitulat <ISTORIA LUMII DE
LA ORIGINI P}N{ }N ANUL
2000> alc[tuit[ de cunoscuta Editur[ LAROUSSE. Aici, cu h[r\i =i
texte dar mai ales cu imagini ale
timpului, este ]nf[\i=at[ istoria lumii cu cele mai importante evenimente ale sale. Dou[ pagini s]nt
consacrate genocidului antiarmean
prezentat ca primul genocid din
istorie. Trebuie notat c[ p]n[ nu
demult Editura Larousse a p[strat
o t[cere total[ asupra evenimentelor din 1915 ]n aproape toate
monografiile sale istorice =i militare. Acest volum apare ]ns[ dup[
votul Parlamentului Francez prin
care se recunoa=te genocidul
antiarmean. Iat[ deci c[ acest vot
nu a fost ]n zadar a=a cum au ]ncercat s[-l minimalizeze unii, =i
pe el se poate totu=i cl[di ceva.
Orice cas[ se cl[de=te din mii de
c[r[mizi. S[ nu o ignor[m pe
prima.
ARPIAR S.
PS-Voca\ia tr[d[rii la armeni
nu se ]ncheie cu Vasak Siuni =i
Mehrujan Ardzruni. Epigonii lor
(p[str]nd propor\iile) mi=un[ =i
ast[zi pe ici pe colo, servindu-se
de naivitatea unora =i de termina\ia <ian> descoperit[ ]nt]mpl[tor
printre actele de familie pentru
micile lor aranjamente. Ei nu pot
spera ]ns[ ca cineva s[ le re\in[
numele al[turi de vasaci =i mehrujani sau s[ beneficieze de sf]r=itul dramatic al acestora. Sf]r=itul lor va fi la fel de banal =i anost
ca =i ei ]n=i=i. M-am g]ndit la toate acestea r[sfoind voluminosul
opus al Editurii Larousse tradus la
<Olimp> =i la ]ndelungata =i multidirec\ionala lupt[ a armenilor din
Fran\a care a determinat indirect
apari\ia la lumin[ a adev[rului.

<}n frumoasa lun[ mai> ultima
s[pt[m]n[ r[sun[ de acordurile, uneori
disonante, ale muzicii contemporane rom`ne =i str[ine.
S[pt[m]na interna\ional[ a muzicii noi devenit[ tradi\ional[, a fost
]nfiin\at[ ]n 1991 de compozitorul
+tefan Niculescu, fiin\eaz[ de atunci
anual sub egida Uniunii Compozitorilor =i Muzicologilor din Rom`nia =i a Ministerul Culturii. Cea
de a XIII-a edi\ie din acest an a avut
loc ]ntre 23 =i 30 mai, sub direc\ia
artistic[ a compozitorilor Mihaela
Vosganian =i Irinel Anghel, ]n Studiourile de concerte ale Radiodifuziunii Rom`ne ]n Aula Palatului
Cantacuzino =i la Sala Arcub.
La conferin\a de pres[ =i ]n cuv]ntul de deschidere ale festivalului
Mihaela Vosganian a subliniat c[
aceast[ edi\ie promoveaz[ ultimile compozi\ii rom`ne=ti =i str[ine,
pentru cunoa=terea muzicii universale prin concerte, schimburi de opinii =i ateliere de crea\ie. Irinel Anghel a precizat c[ programul are un
pronun\at caracter experimental cu tendin\a de diversificare timbrat[ a
muzicii, prin utilizarea de instrumente noi sau exotice. Pe parcursul celor 22 de concerte simfonice =i camerale, recitaluri, spectacol de muzic[
=i dans, au putut fi audiate peste 100 de lucr[ri de compozitori rom`ni
=i str[ini, dintre care 30 de compozi\ii ]n prim[ audi\ie absolut[.
}n Studioul de concerte <Mihail Jora> al S.R.R. muzicieni =i melomani au ascultat concertul de deschidere al festivalului sus\inut de
Orchestra Na\ional[ Radio sub bagheta t]n[rului – deosebit de muzical
=i expresiv ]n gestic[ – dirijor polonez Szymon Bywalec. Orchestra
ampl[, bine acordat[ ]n toate compartimentele a interpretat piesa simfonic[ <The Blood> a canadianului de origine polonez[ Pawel Mykietin.
O suit[ de arcuri sonore armonioase, intersectate ]ns[ de sunete bizare
=i stridente la percu\ie. O orchestr[ redus[ l-a acompaniat pe <performerul> Andrei Kivu, ]ntr-un exerci\iu timbral de sunete la diverse instrumente, de la scoic[ la acordeon, ]n piesa solistic[ <Labyrinte II> de
Irinel Anghel. Emil +ein a irupt ]n estrad[ cu un solo de saxofon, acompaniat de partidele de sufl[tori, ]ncep]nd ]n acest mod teatral compozi\ia <Mega Dialogul> de Mihaela Vosganian. Cu o imagina\ie muzical[ =i stilistic[ bogat[, compozitoarea a obligat solistul la un dialog continuu, schimb]nd permanent tipurile de instrumente de suflat, p[r[sindu-ne ]n sunetul tilinc[i. Concertul simfonic s-a ]ncheiat cu <Presimfonia VI> de Octavian Nemescu. O compozi\ie ampl[ ca durat[, este
de un tragism armonic atroce p]n[ spre final, c]nd se lumineaz[ =i se
]ncheie ]n sunete lini=tite, p]n[ la stingere.
}n acela=i studio Orchestra de Camer[ Radio =i tradi\ionalul dar
mereu inovatorul dirijor Ludovic Bács au participat ]n festival propun]nd un program monoton de concert. Emil +ein la un clarinet <preparat> acompaniat de partidele de coarde, cu sunete bizare la instrument =i pe band[, a evocat un eveniment tragic ]n piesa spaniolului Rafael Diaz. Ion Bogdan +tef[nescu a interpretat arcuirile de tonuri ale
celor trei flaute peste armoniile orchestrei ]n ritualul arhaic ale concertului <Cercuri Magice> de Doina Rotaru. Strident =i prea tragic trombonul lui Barrie Webb ]n <Interferen\ele> israelianului Vladimir Scolnic.
Ca o cantilen[ patetic[ au sunat armonios viola =i corzile grave ale
orchestrei ]n <Malinconia furioasa> de apreciatul =i regretatul Anatol
Vieru, interpretat[ cu virtuositate de Ludovic Csendes. }n ]ncheiere
remarcabil <Chant Sépulcral> pentru saxofon =i orchestr[ de rusul
Serghei Belimov, ]n care sunetul lui Daniel Kientzy a fost straniu =i
disonant, dar =i armonios ]n ritmurile dialogate cu percu\ia.
Am ascultat la Institutul Francez recitalul, – care s-a vrut experimental (?) =i demonstrativ (!), dar a fost o decep\ie al pianistei franceze
Martine Joste. Interpreta <a c]ntat> la un pian ]n 1/16 de ton, o bijuterie
de instrument adus cu mari cheltuieli, care emite ]ns[ ni=te disonan\e
care se dovedesc de neacceptat.
La Aula Cantacuzin[ concertul Cvartetului de coarde <Iturriaga> din
Germania, realizat ]n colaborare cu Goethe Institut, a fost un punct
forte al festivalului, cum s-a exprimat directoarea institutului colaborator. Patru tineri cu instrumente de calitate, muzicali =i cu intui\ie stilistic[ pentru muzica contemporan[, au interpretat cu deosebit[ acurate\e sonor[ cuartete de coarde de compozitori germani din secolul XX.
}n festival au mai participat cu recitaluri muzicieni de pe toate meridianele. Flautista american[ Susan McClellan, Duo olandez Hans De
Jong la saxofon =i Paul Hermsen la pian, cei 10 instrumenti=ti form]nd
Ansamblul de flauti=ti din München, clarinetistul australian Peter Handsworth, saxofonistul Daniel Kientzy din Fran\a, violonistul elve\ian Egidius Streiff, iar din Japonia Manae Yoshimura =i Kifu Mistuhashi cu
instrumente tradi\ionale. Dintre autohtoni au sus\inut recitaluri =i concerte pianista Ilinca Dumitrescu, fagolistul Vasile Macovei, violoncelistul +erban Nichifor =i pianista Liana Alexandra, ca =i ansamblurile
Archaeus, Traiect, Vox x 8 Cam, Procontemporania, Aperto, Hyperion,
Game, grupul Inter-Art =i Forma\ia de tineri sufl[tori din Cluj. Americanul de origine rom`n[ Gheorghe Costinescu a proiectat dou[ din
compozi\iile sale, <Jubilus> =i <Pantomima> ]ntr-o recent[ ]nregistrare,
]n excelente condi\ii pe video.
Ultima sear[ a festivalului a fost dedicat[ spectacolului de muzic[
=i dans. Talenta\ii Malik Choukrane, Sorin Romanescu, Ion Bogdan
+tef[nescu, Irinel Anghel =i Andrei Kivu cu instrumente tradi\ionale dar
=i exotice, cu posibilit[\i timbrale non-conven\ionale foarte variate =i
colorate, au sus\inut un Jam-session experimental.
Eugen TODEA
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Dimitrie T[b[caru – O via\[ dedicat[ Operei (2)

}n articolul <Otello> de Verdi
]n premier[ la Opera de Stat din
Ia=i> – Flac[ra Ia=ului din 29 mai
1966, autorul articolului George
Pascu scrie: <Regizorul Dimitrie
T[b[caru a g[sit nota just[ ]n
desf[=urarea spectacolului l[s]nd
momentele lirice, ariile, f[r[ inutile mi=c[ri scenice, iar ]n rest o
mi=care ]n care domin[ firescul.
C]teva mi=c[ri abia schi\ate ale
figura\iei – ca jocul tor\elor sau al
halebardelor – au adus un plus de
]nc[rc[tur[ emo\ional[ tablourilor ]n care decorul Hristofeniei Cazacu =i efectele de lumin[ au operat =i ele cu o l[udabil[ economie
=i sobrietate de mijloace.
Regizorul a ordonat spectacolul, l[s]nd s[ se profileze limpede
drama psihologic[ a lui Otello,
perfidia lui Iago =i nevinov[\ia
Desdemonei, respect]nd astfel libretul care urm[re=te schematizarea piesei shakespeariene. (^)
Premiera operei <Otello> a ]nsemnat nu numai un pas ]nainte ]n
maturizarea artistic[ a colectivului ci =i consecven\a cu care arti=tii ie=eni se str[duiesc s[ dea
spectacole de calitate>.
Mihai Cozmei ]n articolul <Don
Carlos> de G. Verdi – Cronica din
24 nov. 1970, scrie: <Calea aleas[
de D. T[b[caru i-a permis s[ ne
ofere scene de ansamblu str[lucitoare, impresionante prin geometria, coloritul =i amploarea lor
sonor[, al[turi de evolu\ia unor personaje modelate prin sublinierea
tr[s[turilor esen\iale.
<Don Carlos> este un spectacol construit cu grij[ =i pasiune,
cu mijloacele unei mature m[iestrii. Este o reu=it[ important[
]n primul r]nd a regizorului Dimitrie T[b[caru =i a scenografei
Hristofenia Cazacu, este ]n bun[
m[sur[ o reu=it[ a ]ntregului colectiv de interpre\i care valorific]ndu-=i posibilit[\ile artistice au
subliniat valoarea muzical-dramatic[ a acestei lucr[ri>.
Mihai Cozmei ]n articolul <Premiere la Opera Rom`n[ din Ia=i:
<Boema>, <Madame Butterfly>
din revista Cronica din 30 mai
1975 scrie: <F[r[ ]ndoial[, reu=ita
acestor dou[ spectacole, reu=it[
care ne demonstreaz[ c[ Opera Rom`n[ din Ia=i parcurge un moment de reviriment artistic, se
datoreaz[ maturit[\ii, talentului =i
]n\elegerii muzicale – dovedite de
altfel ]n mod constant – cu care
regizorul Dimitrie T[b[caru (asistent
Mihai Zaboril[) s-a apropiat de
partiturile pucciniene. Cele mai
frumoase aprecieri pictorilor-scenografi (Hristofenia Cazacu, George Doro=enco) pentru arta cu care
au realizat cadrul scenic =i costumele celor dou[ spectacole>.
}n articolul <Flautul fermecat>
de Mozart din revista Cronica nr.
6 din 1975, George Pascu scrie:
<Viziunea regizoral[ a lui Dimitrie T[b[caru poate fi considerat[
pe drept cuv]nt mozartian[, ]ntruc]t nu s-a l[sat sedus de talentele
spectaculare ale libretului nici de
]ngro=[rile posibile oferite de
contrastele funciare ale fabula\iei
– real =i fantastic, bine =i r[u, liric
=i burlesc, obi=nuit =i exotic etc.

Contur]nd cu delicate\ea orfevrului, regizorul a ob\inut o construc\ie armonioas[, o desf[=urare fluent[ =i un tonus emo\ional
perfect adaptat ambitusului afectiv al muzicii mozartiene. A fost
]n\eles ]n aceast[ privin\[ =i de
scenograful Gh. Codrea care a construit un prudent decor modern,
redus la esen\ial, u=or de manevrat ]n <schimb[ri la vedere> =i
mai presus de toate, frumos =i sugestiv. Aceea=i discre\ie =i ]n contrastele de culori =i lumini, aceea=i
elegan\[, aceea=i fluen\[ ]n dep[narea tablourilor, deci aceea=i
concep\ie determinat[ de spiritul
muzicii>.
}n Flac[ra Ia=ului din 4 nov.
1981 ]n articolul <Ieri sear[, «Samson =i Dalila» ]n premier[ la Ia=i.
Un spectacol de ]nalt[ \inut[ artistic[“, Paula B[lan scrie: <Spectacolul, sus\inut ]n cadru festiv,
credem c[ are astfel semnifica\ia
unei ]mpliniri ]ndelung preg[tite;
aceasta dep[=e=te valoarea momentan[ a succesului deplin ]n care s-a
constituit. Am apreciat =i acum linia regizoral[ ferm[ a maestrului
Dimitrie T[b[caru, pasionat conduc[tor al teatrului nostru liric; reconsiderarea cu efect a unui stil
greu abordabil i se datoreaz[ ca
ini\iativ[ temerar[ =i ca ]nf[ptuiri
bine consolidat[>.
Men\ion[m =i interviurile <Un
suflu proasp[t spectacolului de
oper[. Interviul nostru cu regizorul D. T[b[caru, directorul Operei ie=ene>, publicat ]n Flac[ra
Ia=ului din 22 martie 1973, de
Elena Pietraru =i <Dimitrie T[b[caru – Regizor, Opera Rom`n[,
Ia=i. Publicul a=teapt[ ]nnoirea
geniului>, publicat ]n revista
Teatrul nr. 7/1975.

Gina Tripa T[b[caru
Gina Tripa T[b[caru s-a n[scut

Victor Cotescu, Robert Rosenstek
=i Jean Bobescu la clasa de oper[.
Dintre al\i profesori pe care i-a
avut men\ion[m: Zeno Vancea,
Gh. Dumitrescu, D. D. Botez,
Tudor Ciontea, Mircea Basarab.
}n acest context l-a cunoscut
pe viitorul so\ Dimitrie T[b[caru
student la regie de oper[, cu care
s-a c[s[torit ]n anul 1955.
}n anul 1956 au venit ]n Ia=i
fiind membri fondatori ai Operei
de Stat din Ia=i. Au slujit aceast[
scen[ cu toat[ d[ruirea timp de 30
de ani. Au debutat am]ndoi (Dimitrie T[b[caru ca regizor iar Gina
Tripa T[b[caru ]n rolul Violetei)
cu opera <Traviata> de Verdi.
A evoluat al[turi de mari
c]nt[re\i rom`ni =i str[ini: Petre
+tef[nescu Goang[ ]n <Rigoletto>, Elena Cernei =i Zenaida Pally
]n <Carmen>, Ludovic Spiess ]n
<Boema> =i <Rigoletto>, Florin
Diaconescu ]n <Traviata>, Dorin
Teodorescu ]n <Liliacul>, Vally
Niculescu ]n <S]nge Vienez>,
Magda Ianculescu ]n <Liliacul>,
Ionel Voineag ]n <R[pirea din serai> =i <Traviata>, Garbis Zobian
]n <Carmen> (]n 21 mai 1960),
Claudia Parada ]n <Bal Mascat>,
Irina Arhipova =i Viaceslav Piavkov ]n <Carmen>, Ion Dacian ]n
<L[sa\i-m[ s[ c]nt>, Dan Iord[chescu ]n <Carmen>, David Ohanesian ]n <Rigoletto> (]n 29 iunie
1962), Paulos Raptis ]n <Lucia di
Lammermoor>, Octav Enig[rescu
]n <Traviata>, Constan\a C]mpeanu ]n <S]nge Vienez>, Cornel
F[n[\eanu ]n <Traviata> etc.
Men\ion[m c]teva ora=e unde
a c]ntat: Roma, Mantova, Bari
Lecce, Caltaniseta (Sicilia), Regio
Emilia, San Marino, Pescara, Cosenza, Palermo, Messina, Regio
Callabria etc.
Gina Tripa T[b[caru a decedat ]n Ia=i la 30 octombrie 2000.
Este ]nmorm]ntat[ la cimitirul
<Eternitatea> din Ia=i.

Anda T[b[caru-Hogea
Anda T[b[caru-Hogea este

la 23 aprilie 1929 ]n Arad. Tat[l
s[u Traian Tripa a fost muzician,
pasionat al muzicii de oper[, bariton liric =i compozitor. Astfel fiica
sa, Gina Tripa =i-a putut forma o
educa\ie muzical[ copil fiind, ascult]nd mari interpre\i de oper[ =i
studiind ]n acela=i timp pianul.
Gina Tripa a absolvit Liceul de
fete <Ghiba Birta> din Arad apoi
s-a ]nscris la Conservatorul de muzic[ din Timi=oara, transfer]ndu-se
dup[ 2 ani la Bucure=ti. A absolvit Conservatorul de muzic[ <Ciprian Porumbescu> din Bucure=ti
– sec\ia canto, pian =i pedagogie
]n anul 1956. A absolvit cu spectacolul <Nunta lui Figaro> pe scena operei bucure=tene interpret]nd
rolul Suzanei al[turi de ceilal\i
colegi de an de atunci, o promo\ie
cu adev[rat str[lucit[: Elena Dima Toroiman, Constan\a C]mpeanu, Constantin Gabor, Dar Iord[chescu, Iulia Buciuceanu, Valentin Loghin.
A avut profesori pe Petre +tef[nescu-Goang[ la canto, Panait

fiica lui Dimitrie T[b[caru =i a lui
Gina Tripa T[b[caru. S-a n[scut
]n 27 februarie 1962 la Ia=i. A
absolvit Liceul de art[ <Octav B[ncil[> din Ia=i – sec\ia pian, ]n anul
1980, Conservatorul de muzic[ =i
arte plastice <G. Enescu> din Ia=i
– sec\ia muzicologie-compozi\ie
]n anul 1986, Academia de muzic[ <Ciprian Porumbescu> din
Bucure=ti – sec\ia regie teatru
muzical ]n 1995. Este c[s[torit[
cu Toma Hogea, actor la Teatrul
<Luceaf[rul> din Ia=i.
}ntre anii 1987-1990 a fost regizor artistic la Teatrul Muzical
<N. Leonard> din Gala\i unde a
montat opereta <Rose Marie> de
Rudolf Triml =i operele <Carmen> de Bizet =i <B[rbierul din
Sevilia> de R. Rossini.
Din 1990 =i p]n[ ]n prezent
este regizor artistic la Opera Ro-

m`n[ din Ia=i Pe scena Operei
Rom`ne din Ia=i a montat spectacolele: <Traviata> de G. Verdi,
<Povestirile lui Hoffmann> de J.
Offenbach, <Elixirul dragostei>
de G. Donizetti, <Paia\e> de Leoncavallo, <Povestea soldatului> de
Igor Stravinski, <Cei patru b[d[rani> de H. Wolf-Ferarri, <Cosi
fan tutte> de Mozart, <Nevestele
vesele din Windsor> de Otto Niccolai, <La r[scruce de v]nturi> de
Bernard Taylor (premier[ mondial[),
<Don Giovanni> de Mozart, <Mefistofele> de Arrigo Boito, <Lucia
di Lammermoor> de G. Donizetti. }n preg[tire se afl[ opera <Pescuitorii de perle> de G. Bizet.
A montat =i premiere absolute
ale compozitorilor ie=eni contemporani: <Pre\ioasele ridicole> dup[ Molière de Vasile Sp[t[relu,
<Farse medievale> de Cristian
Ulisievici, <Groaznica sinucidere
din strada Fidelit[\ii> dup[ Caragiale de Leonard Dumitriu. }n preg[tire este <Enrico la Canossa>
de Iulian Trofin.
Din anul 1995 colaboreaz[ cu
soli=ti japonezi care au dorit s[
efectueze cursuri de clas[ de oper[ pe scena Operei Rom`ne din
Ia=i =i cursuri ]n Japonia la Tokyo,
Tzukuba, Mito, Hiroshima, Fukuyama (1996, 1998, 1999, 2000).
Din anul 2000 colaboreaz[ cu
<Opera Ensemble> din Hiroshima
unde a montat <Tosca> =i ]n anul
2002 a montat <Boema> de Puccini.
Opera Rom`n[ din Ia=i a fost
]n turnee ]n Germania =i Elve\ia
cu spectacolele <Traviata>, <Elixirul dragostei>, <Gal[ Verdi>,
<Mefistofele>, <B[rbierul din Sevilia>, iar pentru anul 2003 este ]n
preg[tire un turneu cu <Aida> =i
<Pescuitorii de perle>.
Din anul 1984 colaboreaz[ cu
Teatrul pentru copii =i tineret
<Luceaf[rul> din Ia=i =i Teatrul
Na\ional <V. Alecsandri> din Ia=i
realiz]nd ilustra\ie muzical[ =i
compun]nd muzic[ original[. Dintre aceste spectacole enumer[m:
<Prin\ =i cer=etor>, <Baltagul>,
<D’ale carnavalului>, <Cabala
bigo\ilor>, <Oedip> etc., av]nd astfel ocazia s[ colaboreze cu mari
personalit[\i ale teatrului rom`nesc: Sorana Coroam[-Stanca,
Mircea Marosen, Horea Popescu.
}n ceea ce prive=te profesia sa
de regizor artistic, Anda T[b[caru-Hogea ne spune: <Le s]nt ]n
primul r]nd recunosc[toare p[rin\ilor mei. A te na=te ]ntr-o familie
de muzicieni ]nseamn[ a avea
deja muzica <]n s]nge>, a avea
oric]nd la dispozi\ie o bibliotec[
de specialitate, a putea s[ asi=ti,
copil fiind, la repeti\ii =i la discu\iile cu scenografi =i coregrafi,
a ]nv[\a cum s[ cite=ti =i cum s[
te documentezi =i, de ce nu, cum
s[ te por\i cu sensibilitatea deosebit[ a c]nt[re\ului de oper[. }i
s]nt recunosc[toare regretatului
regizor maestrul Anghel Ionescu-

Arbore care dup[ moartea tat[lui
meu a continuat formarea mea ca
regizor =i mi-a urm[rit evolu\ia
p]n[ ]n clipa dispari\iei sale>.
Anda T[b[caru-Hogea a luat
Premiul III la sesiunea studen\easc[ Na\ional[ de muzicologie
(1984 – Bucure=ti), Premiul II la
Sesiunea studen\easc[ Na\ional[
de muzicologie (1986 – Cluj),
Premiul I <Spectacolul anului>
oferit de revista <Actualitatea
muzical[> pentru realizarea operei <Mefistofele> de Arrigo Boito
(2000 – Bucure=ti) – regia artistic[ Anda T[b[caru-Hogea, scenografia – C[t[lin Ionescu-Arbore,
conducerea muzical[ Leonard
Dumitriu.
Grigore Constantinescu ]n articolul <Alegerea unei operete
centenare> – revista Rampa nr.
90/1996, 21-27 iunie scrie: <Gondolierii> de Arthur Sullivan a dep[=it un secol de existen\[ iar ]n
Rom`nia nu a avut p]n[ acum dec]t dou[ mont[ri, la Opera Rom`n[ din Cluj =i la Studioul de oper[
al Academiei de Muzic[ din Bucure=ti. }n ambele ipostaze semn[tura regizoral[ ]i apar\inea lui
Anghel Ionescu-Arbore (autor al
traducerii libretului lui W. S. Gilbert), invitat s[ realizeze =i spectacolul de la operet[. }mprejur[ri
dramatice, care au determinat dispari\ia acelui artist ]n timpul repeti\iilor de debut ale ansamblului
au f[cut ca proiectul s[ se am]ne
p]n[ la finalul acestei stagiuni. O
idee fericit[, cea a solicit[rii tinerei regizoare Anda T[b[caru de
la Opera Rom`n[ din Ia=i a rezolvat acest impas, nu la ]nt]mplare
=i nici ]n condi\ii improvizate. Prima impresie – poate cea mai pregnant[ – este maniera tinereasc[ a
punerii ]n scen[. Culorile =i costumele imaginate de arh. Constantin Gheorghe ar fi uimit spectatorii de acum un veac dar ]i amuz[
pe cei prezen\i ]n sala Operetei;
dansurile =i mi=carea alert[ create
de coregraful Constantin Florian
contribuie la activizarea personajelor =i ansamblurilor, atr[g]nd
spre un spirit mai nou dec]t cel al
muzicii, f[r[ exagerare ]ns[. Toate
acestea, probabil existente ]nc[ din
premisele trasate de A. I. Arbore
s-au armonizat ]n lucrul asupra regiei care datorit[ Andei T[b[caru
impune prin atitudine, prin eficien\[ =i detaliu, ocolind constant
orice vulgarizare. De fapt Anda T[b[caru recep\ioneaz[ sensibil factorul de interes al lucr[rii care nu
este ac\iunea proprie-zis[, ci muzicalitatea partiturii lui Sullivan>.
Consider c[ prin cele dou[
articole publicate de revista
Ararat ]mplinesc o sf]nt[ datorie
de suflet fa\[ de aceast[ familie
din care descinde =i semnatara
acestor r]nduri.
Elena Florica +USTER
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Baruir Nersessian, un secol de via\[ …

}n memoriile sale Baruir Nersessian scria
c[ s-a n[scut în luna octombrie-noiembrie
a anului 1904 în satul Anerghi din regiunea
+abin Karahisar. Baruir Nersessian nu are
acte ca s[ dovedeasc[ nici anul =i nici luna
în care s-a n[scut, c[ci Biblia familiei în
care erau înscrise datele importante ale neamului Nersessian a disp[rut în timpul masacrelor turce=ti împreun[ cu aproape întreaga
familie. Dup[ ani =i ani, Baruir Nersessian
reu=e=te s[ reconstituie data sa de na=tere
dup[ spusele tat[lui pe care îl reg[se=te în
România =i conform c[ruia el s-ar fi n[scut
în anul primei plec[ri a tat[lui s[u în ghurbet (pribegie în c[utare de lucru), adic[ în
anul 1904, în toamn[, dup[ culesul grîului.
Familia lui Sarkis =i Macruhi Nersessian
era o familie tipic[ de \[rani armeni s[raci,
cinsti\i =i harnici =i cu copii c]t le d[duse
Dumnezeu, din care parte le muriser[ în
primii ani de na=tere. Cî\i fra\i =i surori a
avut, Baruir nu mai =tie, =tie numai c[ au
fo=t mul\i, dintre care î=i aminte=te de Hamazasp, Iughaper, Aruh, Ardavazd =i
Mampre, to\i uci=i în masacre.
Pîn[ la începerea r[zboiului copiii ajutau la treburile cîmpului iar Aip-u-Penul îl
înv[\au la =coala local[ de la înv[\[torul
Sahag =i preotul satului. }n vara anului 1914,
Sarkis, capul familiei Nersessian pleac[,
împreun[ cu fratele s[u, în ghurbet în România =i tot greul casei r[mîne pe umerii
mamei.
}n mai-iunie 1915, în timpul seceri=ului,
începe r[zboiul care culmineaz[ prin uciderea la 2 iunie, de c[tre jandarmii turci, a
400 de b[rba\i din +abin Karahisar. R[zbun]ndu-se, tinerii satului dau foc caselor
turcilor =i se retrag în mun\ii Digman ca s[
lupte în armata lui Antranig. Printre ei se
afla =i Hamazasp fratele cel mare al lui
Baruir.
La sfîr=itul lunii iunie, în toiul masacrelor, încep deport[rile. Copiii s]nt separa\i de mame =i numai Baruir r[mîne cu
mama lui, pornind împreun[ pe drumul
mor\ii, pe valea rîului Kayl, spre ora=ul
Guruceai. }n pia\a ora=ului Guruceai, Baruir este vîndut de c[tre mama sa turcului
Assim pentru suma de 4½ monede cu speran\a ca astfel via\a lui va fi salvat[. Baruir,
numit acum Omer, munce=te pentru familia turcului pîn[ în vara lui 1916 cînd,
împreun[ cu al\i b[ie\i armeni, servitori la
familiile turce, fuge la Agn, unde sluje=te
la diver=i st[pîni, fiind rebotezat de aceast[
dat[ cu numele de Sukri. Reîntors în satul
natal din +abin-Karahisar el g[se=te totul
ars, distrus =i ruinat, inclusiv casa p[rinteasc[
în care se n[scuse =i crescuse el =i care fusese cîndva plin[ cu g[l[gia fra\iilor =i surorile lui. Dar acum domnea o lini=te total[,
întreaga lui familie disp[ruse, fusese omor]t[, masacrat[, distrus[.
Ceea ce a v[zut Baruir în ace=ti ani de
deportare =i mizerie nu se poate descrie.
Baruir a crezut c[ timpul va =terge din memoria sa acele imagini groaznice, de nesuportat, dar nu a fost s[ fie a=a, c[ci ele fuseser[ adînc, foarte adînc, imprimate pe
ploapele sale. Anii au trecut =i dup[ 80 de
ani de la scurgerea evenimentelor, Baruir
Nersessian ajuns la b[trîne\e, a pus pe h]rtie
cele v[zute =i tr[ite ca ele s[ r[mîn[ m[rturie pentru genera\iile viitoare, ca s[ se
=tie ce a îndurat poporul armean. El a considerat aceasta ca o datorie a lui, ca o obliga\ie fa\[ de mama sa, fa\[ de fra\ii =i surorile sale, fa\[ de neamul Nersessienilor.
}n ora=ul natal +abin-Karahisar, Baruir
Nersessian r[mîne aproape un an, f[cînd

diverse munci pentru a supravie\ui de la
cules de cuie, p[storit de capre la munca
c]mpului. Salvarea vine în toamna anului
1917 cînd, sosesc acolo, venind din America, reprezentan\i ai societ[\ii compatriotice
„Vi=ab“ veni\i cu misiunea de a salva pe
cei r[ma=i din +abin-Karahisar, ora= care
înainte de 1915 num[ra 25 de mii de armeni. Se fac liste cu supravie\uitorii, copii
=i adul\i, vîrstnici =i femei, pentru a fi salva\i, numele lui Baruir Nersessian fiind
înscris pentru a fi acceptat într-un orfelinat.
Acum Baruir afl[ de la fostul s[u înv[\[tor
Sahag c[ nu este orfan =i c[ tat[l s[u este în
via\[ =i tr[ie=te undeva în România.
Baruir Nersessian împreun[ cu al\i copii este dus cu vaporul la Istanbul =i plasat
la început la orfelinatul din satul Kadi, apoi
la orfelinatul american „Near-East Relief“
din Bostang]k, iar din anul 1918, împreun[

re]nt]lnirea cu tat[l s[u, este repartizat pentru Canada, dar refuz[ =i este nevoit s[
p[r[seasc[ orfelinatul =i s[ lucreze la planta\iile de tutun, revenind acolo numai
noaptea pentru dormit.
Dup[ 3 luni de lungi a=tept[ri sose=te
aprobarea plec[rii sale în România. F[r[
bani =i cu mari dificult[\i reu=e=te, schimbînd tren dup[ tren, s[ ajung[ în portul Pireu, de unde la 1 octombrie 1924 se îmbarc[ pe vaporul „Principesa Maria“ cu
destina\ia: |ara Liber[ România.
Ajuns la Constan\a, este întîmpinat de
tat[l =i unchiul s[u =i va sim\i, pentru prima dat[ dup[ 10 ani, c[ldura familiei =i
senza\ia libert[\ii =i a speran\ei. Din vara
lui 1925 se stabile=te la Bucure=ti =i timp
de cî\iva ani lucreaz[ ca b[iat de pr[v[lie împreun[ cu al\i orfani (Bedros =i Haigazun
Garoghlanian, Agop Kalaigian) la pr[v[lii-

„Am p[=it prin valea mor\ii“
Luna aprilie, la Biserica Surp Sarkis din New York, în cadrul
evenimentelor comemorative dedicate zilei de doliu a na\iei armene,
24 Aprilie, seara de 23 Aprilie 2003, a fost consacrat[ lans[rii unei
c[r\ii de memorii scris[ de Baruir Nersessian, originar din România,
supravie\uitor al genocidului.
Seara, ]mpletit[ cu discursuri, recit[ri =i program muzical a culminat
prin mesajul succint dar foarte emo\ionant adresat de Baruir Nersessian
care, prin cuvinte simple, a pov[\uit pre\uirea vie\ii =i dragostea fa\[ de
om.
Pentru Baruir Nersessian ziua de 24 Aprilie este o zi sacr[, ea reprezentînd ziua de merelo\ a familiei, patriei =i na\iei sale =i totodat[ o zi a reînvierii =i rena=terii.
C[rticica „Am p[=it prin valea mor\ii“, a fost publicat[ în dou[ limbi:
originalul în limba armean[ scris în dialectul celor din +abin-Karahisar =i prefa\at de
P[rintele Anu=avan Danielian =i varianta în limba englez[ în traducerea d-nei Hourig
Papazian-Sahaghian. Traducerea în limba român[ este în prezent în curs de preg[tire
de c[tre d-l David Gâjrikian.
cu al\i 2500 de orfani, transferat la Orfelinatul Central din cartierul Cenghel Keoi.
La acest orfelinat el va locui timp de patru
ani, pîn[ cînd, dup[ incendierea Smirnei (9
septembrie 1922), frica intr[rii armatei kemaliste în Istanbul =i a repet[rii atrocit[-

\ilor va face ca toate orfelinatele din Turcia
s[ fie evacuate. Orfanii din Bolis, în num[r
de 60 de mii, s]nt transfera\i la Orfelinatele
din Fran\a, România =i Bulgaria, dar majoritatea lor la cele din Grecia.
Valurile soartei îl aduc pe Baruir Nersessian la Orfelinatul „Near-East Relief“ din
insula Corfu, unde va r[m]ne timp de doi
ani, timp în care, î=i va continua educa\ia =i
înva\[ meseria de cizmar.
Acum, prin intermediul cotidianului
armenesc „Djagadamard“ (Frontul de lupt[) din Istanbul, intr[ în contact cu tat[l s[u
Sarkis Nersessian care era stabilit în România în or[=elul moldovenesc Adjud =i în a
c[rei gar[ muncea ca lustragiu. S[ men\ion[m c[ or[=elul Adjud, situat între Tecuci
=i Bac[u, de=i nu avea comunitate armeneasc[, fusese pe vremuri proprietatea armeanului Manuc din Foc=ani.
Primirea scrisorii de la tat[l s[u vine în
momentul în care Orfelinatul „Near-East
Relief“ ]=i închidea por\ile sale =i transfera
orfanii la =colile de meserii din Fran\a, Anglia, Canada =i Egipt. Baruir, care a=tepta

le lui Sahag Aga B[ikian =i Misak Sinanian
de pe Calea V[c[re=ti =i Calea Dude=ti.
Dup[ ce str]nge ceva bani, Baruir Nersessian deschide în anul 1929, împreun[ cu
tat[l s[u, prima sa pr[v[lie de coloniale pe
Bulevardul Ferdinand nr. 106, c[reia îi d[
numele „La vaporul Principesa Maria“,
dup[ numele vaporului care îi adusese libertatea =i-i redase speran\a.
}n anul 1933 Baruir Nersessian se c[s[tore=te cu Mannig Gheremkezian, originar[ din ora=ul Evereg =i s]nt binecuvînta\i
cu doi copii: M[g]rdici =i Sarkis. So\ii Nersessian dau o educa\ie aleas[ copiilor lor,
educa\ie început[ la =coala armean[ Misakian-Kessimian =i terminat[ la Facultatea
de Inginerie, ambii devenind ingineri de
aleas[ reputa\ie, primul inginer instalator,
absolvent al Facult[\ii de Construc\ii, iar al
doilea inginer de fizic[ nuclear[, absolvent
al Facult[\ii de Electronic[.
So\ii Baruir =i Mannig Nersessian aveau
s[ conduc[ firma „La vaporul Principesa
Maria“ pîn[ în anul 1947, cînd începuturile
dictaturii comuniste, potrivnice comer\ului
privat, fac ca Baruir Nersessian împreun[
cu 5-6 cona\ionali, dintre care amintim pe

Agop Agopian, s[ deschid[ o cooperativ[magazin de fier[rie =i produse casnice în
localul fostei sale pr[v[lii. Aceast[ cooperativ[ devenind neprofitabil[ va fiin\a numai
doi ani, Baruir Nersessian redeschizînd, în
anul 1949, în localul fostei sale pr[v[lii din
B-dul Ferdinand devenit acum B-dul Dimitrov o nou[ pr[v[lie, tot de dulciuri =i
coloniale. Din anul 1954, perioada cea mai
grea a comunismului, îl întîlnim lucrînd la
Uzinele „Vasile Roait[“, angajat acolo ca
l[c[tu=, pentru a „îmbun[t[\ii“ astfel originea
nes[n[toas[ a b[ie\ilor s[i, afla\i la vîrsta
admiterii în facult[\i. }ntre anii 1957-1961
Baruir Nersessian continu[ munca ]n domeniul alimentar =i cafea în localul din Bdul Dimitrov 122, de lîng[ Cinematograful
„Florida“, în a c[rei cas[ din spate avea =i
locuin\a, iar dup[ 1961 =i pîn[ la emigrarea
în SUA lucreaz[ la Cooperativa de Stat
„Alimentara“ din cadrul Halelor
Obor.
1963 este anul
cînd Baruir Nersessian p[r[sind
România, se stabile=te la New
York =i dup[ o
scurt[ perioad[ de
timp reu=e=te s[ deschid[ „Pr[v[lia Baruir“ care func\ioneaz[
continuu de mai bine de
35 de ani. Din anul 1986
conducerea pr[v[liei este
preluat[ de fiul s[u M[g]rdici Nersessian, iar Baruir prive=te de departe bunul mers al magazinului. Familia Nersessian
prime=te o mare lovitur[ la 25 August 2000
cînd Mannig Nersessian trece în nefiin\[ =i
astfel Baruir pierde pe tovar[=a lui de via\[
dup[ o c[snicie de 67 de ani.
Baruir Nersessian a fost întotdeauna un
mare patriot dar nu a fost membru al vreunui partid politic. }n 1946, în timpul furiei
de repatriere în Armenia Sovietic[ a vrut s[
plece în patrie, dar lista pe care figura numele lui nu este aprobat[.
De-a lungul anilor Baruir Nesessian a
f[cut parte din organiza\iile armene de binefacere: Societatea „Aghkadahnam“ de
ajutorare a s[racilor =i Societatea Compatriotic[ „Vi=ab“ a +abin-Karahisar\iilor, de
sprijinire a compatrio\ilor nevoia=i, societate care îl ajutase atît de mult în perioada
de orfelinat.
Stabilit în America =i proprietar de pr[v[lie, el a fost printre primii emigran\i armeni din New York care a expus cu mîndrie
pe frontispiciul pr[v[liei sale Tricolorul armenesc.
Dar despre magazinul s[u =i activitatea
]n cadrul societ[\ii „Vi=ab“ v[ vom spune
mai multe ]ntr-un num[r viitor.

Orfelinatul Armean din Corfu, martie 1922.
Al doilea copil din st]nga, pe scaun, Baruir Nersessian

Edvard JEAMGOCIAN
New York
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WAHHABISMUL
}N AZERBAIDJAN
}n Azerbaidjan au devenit active structurile ce propov[duiesc liber wahhabismul.
}n ultimul timp la Baku a crescut influen\a
a ]nc[ unei organiza\ii ce propov[duie=te
fundamentalismul islamic agresiv. Noua
ramur[ a re\elei wahhabiste interna\ionale
activeaz[ sub umbrela organiza\iei numite
<Uniunea studen\ilor musulmani care studiaz[ ]n Azerbaidjan> (USMA), care a fost
]nregistrat[ ]n mod oficial de c[tre ministerul justi\iei azer =i func\ioneaz[ ]n mod
absolut legal.
Autorit[\ile nu ]ntreprind nimic ]n vederea neutraliz[rii structurilor extremiste
musulmane, cu toate c[ =eful comitetului
de stat pentru culte, Rafik Aliev, nu ascunde faptul c[ <aceast[ organiza\ie duce o propagand[ religioas[ ilegal[>. Potrivit acestuia,
USMA este ]n mod formal o organiza\ie a
str[inilor, dar ]n realitate ea <atrage ]n
activitatea sa =i azeri>. Studiind literatura
r[sp]ndit[ de USMA, teologul Nariman
Hasimoghli, expert ]n curente fundamentaliste, a ajuns la concluzia ferm[ c[ <aceast[ structur[ este adepta wahhabismului>. Membrii organiza\iei propov[duiesc
]ntoarcerea la <islamul originar>, care s-ar
fi practicat ]n vremea profetului Mohamed,
ceea ce constituie una din tezele wahhabismului.
USMA activeaz[ nu numai la Baku, dar
=i ]n provinciile Azerbaidjanului, mai ales
]n regiunile sudice aflate de-a lungul frontierei cu Iranul. Dar c[utarea unei <urme
iraniene> ]n aceast[ afacere nu are nici un
sens, ]ntruc]t fundamentali=tii nou veni\i =i
prozeli\ii lor azeri propov[duiesc curentul
sunit al islamului, ]n timp ce at]t persanii,
c]t =i locuitorii din sudul Azerbaidjanului,
s]nt =ii\i. Potrivit datelor publicate de ziarul Eho ce apare la Baku, activi=tii USMA
s-au implantat ]n regiunea Lenkoran unde
]i instruiesc pe elevii din clasele primare ]n
spiritul ideilor wahhabiste =i \in conferin\e
pe tema „]ntoarcerii la islamul originar>.
Trimi=ii USMA s]nt activi ]n special la Veravul, unde de\in controlul total al moscheii, =i exist[ dovezi c[ organiza\ia se afl[
]n leg[tur[ cu moscheea Hagi Sultan Ali
din Baku, cunoscut[ ca focar al flagelului
wahhabismului.
USMA nu este singura organiza\ie antrenat[ ]n propagarea ideilor agresive ale

wahhabismului ]n Azerbaidjan, o seam[ de
structuri extremiste =i fundamentaliste
activ]nd ascunse sub v[lul islamului. Nu
mai este un secret pentru nimeni faptul c[
ani la r]nd la Baku a func\ionat o ramur[ a
organiza\iei teroriste a lui Usama ben Laden, Al Qaida. Aici s-au mai implantat =i
organzia\iile fundamentaliste =i teroriste
Djihadul Islamic, Hezbollah, Ihvanul Muslimin, Global Relief Fund, Fondul Interna\ional de Binefacere. Dintre organiza\iile
pur azere, mai cunoscute s]nt Hizbut-Tahrir =i Cei=ulah, liderii grup[rii Hizbut-Tahrir propun]ndu-=i crearea unui stat islamic
pe calea insurec\iei armate, ]n timp ce gruparea Cei=ulah ]=i propune r[stunarea violent[ a structurii de stat din Azerbaidjan =i
crearea unui califat. Militan\ii Cei=ulah au
organizat c]teva ac\iuni armate, printre care
=i asasinate, descoperindu-se faptul c[ membrii grup[rii au pl[nuit atacuri cu bomb[
]mpotriva cl[dirii ambasadei Satelor Unite
din Baku.
Dup[ cum a informat ziarul Sobitia din
Baku, ]n regiunile din nordul \[rii activeaz[ o seam[ de organiza\ii ultraextremiste,
care <se ocup[ cu r[sp]ndirea for\at[ a islamului ]n scopuri perfide> =i <ac\ioneaz[ ]n
vederea declan=[rii djihadului, urm[rind
ca mai apoi s[-=i creeze propria forma\iune
statal[ guvernat[ de sindicatele transna\ionale ale narcomafiei, ca baz[ pentru viitorul califat“. Dup[ cum asigur[ politologul
Rov=an Navruzoghlu din Baku, chiar =i
ast[zi ]n Azerbaidjan activeaz[ grup[rile
fundamentaliste islamice venite din \[rile
arabe, ca Al-Aksar (Egipt), Az-Zeitun (Tunisia), Margare (Arabia Saudit[), Abi-Nur
(Siria), ca =i alte organiza\ii similare din
Liban, Sudan =i alte \[ri.
Toate informa\iile mai sus amintite,
care au fost preluate din surse azere, confirm[ faptul c[ Azerbaidjanul r[m]ne o
surs[ a extremismului islamic.

UN KIM JONG IL
CAUCAZIAN
}n Caucaz este posibil[ instaurarea
unui regim politic de tip nord-coreean. Judec]nd dup[ informa\iile ce vin de la Baku,
problema neparticip[rii lui Heidar Aliev la
viitoarele alegeri parlamenmtare pare tran=at[, conducerea \[rii stabilind deja scenariul neomonarhic al transferului puterii.
Dup[ cum era de a=teptat, conduc[torul
\[rii l-a desemnat ca succesor pe fiul s[u,
Ilham Aliev, care este =i lider al partidului
Yeni Azerbaycan.
Reprezentan\ii puterii dezmint deocamdat[ aceast[ informa\ie. Dar surse informate din anturajul pre=edintelui azer confirm[ faptul c[ a fost deja luat[ o h[t[r]re
de principiu ]n aceast[ privin\[. Potrivit
informa\iilor din
presa azer[, mijloacele de informare proguvernamentale =i cele
controlate de regim au primit ]ns[rcinarea s[ continue campania pe
acela=i
f[ga=:
<Heidar Aliev
este singurul nostru conduc[tor, iar
Ilham Aliev unicul s[u succesor>, ceea ce contureaz[ o
situa\ie foarte apropiat[ de cea din Coreea
de Nord. }ntemeietorul dinastiei domnitoare, Kim Ir Sen, era Puternicul Conduc[tor, iar Kim Jong Il doar Iubitul Tovar[=.
}n timp, Iubitul Tovar[= a devenit Puternicul Conduc[tor^
Depunerea oficial[ a candidaturii lui
Aliev junior va avea loc la congresul partidului de la putere, care va avea loc imediat
dup[ ratificarea codului electoral de c[tre
parlament. Potrivit ziarului Zerkalo de la
Baku, <]n timpul congresului, conduc[torul \[rii, mul\umind pentru ]nalta onoare ce
i se acord[, va renun\a la candidatura pentru pre=edin\ie =i va propune alegerea unui
nou candidat>. Potrivit informa\iilor din
presa azer[, Heidar Aliev nu va face public
numele succesorului s[u, l[s]nd aceast[
misiune ]n seama delega\ilor care trebuie
s[-=i aminteasc[ hot[r]rea celui de-al doilea congres al partidului, prin care Ilham
Aliev a fost declarat succesorul actualului

lider. Cu un an ]n urm[ delega\ii la congresul partidului strigau ]ntr-un glas: <Tr[iasc[ Ilham Aliev, viitorul Azerbaidjanului>
=i <Tr[iasc[ succesorul f[r[ egal al lui
Heidar Aliev>.
Nu este exclus ca, ]n preziua alegerilor
preziden\iale, <succesorul f[r[ egal> s[ fie
desemnat prim-ministru. Observatorii politici de la Baku vorbesc de mult[ vreme
despre scenariul transferului de putere <à la
El\in>. Este posibil ca, p]n[ la alegeri,
Heidar Aliev s[-=i dea demisia din func\ia
de pre=edinte, situa\ie ]n care fiul devenit
prim-ministru ar prelua puterea ]n mod legal. Acest scenariu i-ar permite lui Ilham s[
candideze la pre=edin\ie de pe pozi\ia de
conduc[tor de facto al \[rii.
Ast[zi ]n lume guverneaz[ doi cunoscu\i pre=edin\i care au preluat puerea ]n
mod ereditar: Kim Jong Il ]n Coreea de Nord
=i Ba=ar al-Asad ]n Siria. }ns[ am]ndoi ace=tia =i regimurile lor au de ]nfruntat atitudinea ostil[ a Occidentului, care consider[ maniera lor de guvernare ca fiind inacceptabil[.
}n
mod logic, nici
regimul
lui
Aliev junior n-ar
putea face excep\ie =i s-ar confrunta cu aceea=i
antipatie. Paul
Goble, politolog
american av]nd
str]nse leg[turi
cu Departamentul de Stat de la
Washington =i considerat mare specialist ]n
problema Karabaghului, a prev[zut urm[rile sumbre pe care le-ar putea avea pentru
Azerbaidjan aplicarea scenariului neomonarhic. <Istoria a dovedit c[, ]n cazul
unui regim neomonarhic, ]ncerc[rile de
transferare a puterii de la tat[ la fiu n-au dat
rezultate pozitive. Asemenea tentative vor
]nt]mpina reac\ii serioase>, a men\ionat
Paul Goble. Potrivit acestuia, dup[ p[r[sirea vie\ii publice de c[tre Heidar Aliev,
stabilitatea politic[ a Azerbaidjanului va fi
afectat[, potrivit previziunilor acest lucru
]nt]mpl]ndu-se <sub interven\ia for\elor
externe> =i prin <activarea minorit[\ilor
na\ionale din sudul =i din nordul \[rii>.

AZERII DIN GRUZIA }N SLUJBA ANKAREI
Deputa\ii reprezent]nd comunitatea
azer[ ]n parlamentul Gruziei ]ndeplinesc
ordinele primite de la ambasada turc[ din
Tbilisi.
}n ziua celei de a 88-a anivers[ri a
genocidului armean, deputa\ii azeri din
parlamentul gruzin au manifestat o atitudine huliganic[, menit[ s[ p]ng[reasc[ memoria celor un milion =i jum[tate de victime nevinovate ale barbariei otomane. La
sesiunea matinal[ a parlamentului din 24
aprilie, deputatul reprezent]nd comunitatea
armean[ din Ahalkalak, Hamlet Movsisian, a f[cut apel la colegii s[i parlamentari
s[ respecte memoria victimelor primului
genocid al secolului XX. Drept r[spuns la
apelul lui Movsisian, cinci legiuitori azeri
s-au repezit la Movsisian jignindu-l pe acesta
=i profer]nd amenin\[ri la adresa tuturor
armenilor. Aceast[ atitudine huliganic[ a
culminat cu preluarea microfonului central,
ac\iune ]n urma c[reia sesiunea a fost ]ntrerupt[.
Totu=i, parlamentarii gruzini au reu=it
s[ ]nregistreze apelul deputatului din Ahalkalak. Este adev[rat c[ pre=edinta parlamentului, Nino Burdjanidze, =i-a permis s[
redacteze pu\in propunerea colegului armean, insist]nd s[ fie respectat[ nu numai
memoria victimelor genocidului armean, ci
memoria tuturor acelora care au pierit ]n
confrunt[rile interetnice din ultimii o sut[

de ani: armeni, gruzini, azeri, abhazi, osetini. <Aceast[ zi este tragic[ pentru poporul
armean. Din nefericire, dup[ aceasta ]n lume au mai avut loc evenimente asem[n[toare, ]n urma c[rora =i-au pierdut via\a
oameni nevinova\i>, a declarat Burdjanidze.
Azerii au comentat ]ntr-un mod original aceast[ formulare incert[, unul dintre
cei mai agresivi parlamentari azeri, Zumrudu Gurbanli, deputat de Marneuli (regiune majoritar azer[ din sudul \[rii), declar]nd c[ <respectarea memoriei victimelor
conflictelor din Caucaz ]n ziua genocidului
armean dovede=te c[, de fapt, parlamentul
gruzin recunoa=te genocidul armean>. El
relateaz[ astfel incidentul ]n paginile revistei Eho din Baku: <}n mod firesc, deputa\ii
azeri au ]nceput s[ obiecteze cu voce tare
la propunerea lui Movsisian. Dup[ ce noi
nu am p[r[sit microfonul aproape 30 de
minute =i nu am dat voie nim[nui s[ ia
cuv]ntul, Burdjanidze a cobor]t =i a cerut s[
nu ]mpiedic[m lucr[rile sesiunii parlamentului^ Ea i-a dat cuv]ntul lui Hidaiat Huseinov, dar noi am cerut s[ le dea cuv]ntul
=i celor c]\iva deputa\i ai no=tri. Nu am fost
mul\umi\i cu explica\iile lui Burdjanidze =i
am declarat c[ ea duce o politic[ deschis
proarmeneasc[>.
Care o fi <politca proarmeneasc[> a lui
Nino Burdjanidze? Enumer]nd <crimele>
pe care le-a comis Burdjanize, acela=i ziar

Eho aminte=te c[ <dup[ alegerea ]n func\ia
de pre=edinte al parlamentului, prima vizit[ a lui Burdjanidze a fost la Erevan =i tot
ea a fost cea care a propus atragerea Armeniei ]n proiectul TRACECA>. Din toate
acestea rezult[ o singur[ concluzie: a=adar,
Nino Burdjanidze este armeanc[. <Zurab
Jvania (fost pre=edinte al parlamentului gruzin), Mihail Sahaka=vili =i, ]n ciuda numeroaselor dezmin\iri, Nino Burdjanidze au
r[d[cini armene=ti>, scrie Eho, crez]nd c[
dezv[luie cea mai cumplit[ vin[ a acestor
politicieni gruzini. De=i, sub presiunea huliganilor, pre=edinta parlamentului a ]nc[lcat ordinea de zi a sesiunii =i le-a dat cuv]ntul la trei dintre ace=tia, azerii =i-au continuat demersul =i la sf]r=itul zilei au convocat o conferin\[ de pres[. }n fa\a ziari=tilor, ei =i-au exprimat revolta fa\[ de atitudinea lui Nino Burdjanidze care, ]mpreun[
cu deputa\ii armeni, ar fi pl[nuit dinainte
desf[=urarea sesiunii. <Propunearea ei de a
respecta nu numai memoria armenilor, dar
=i pe cea a celorlalte victime din Caucaz, a
fost g]ndit[ dinainte>, a declarat deputatul
azer Ramiz Bekirov, potrivit c[ruia pre=edinta parlamentului i-a ajutat pe armeni s[-=i
ating[ scopul. <Noi protest[m ]mpotriva
politicii duse de Burdjanidze, Jvania =i
aripa Democrat[ condus[ de Sahaka=vili.
}mpreun[ cu Burdjanidze, precum =i cu
ajutorul lobby-ul armean din str[in[tate =i

al for\elor proruse, ei ]ncearc[ s[ imprime
o politic[ proarmeneasc[ ]n parlamentul
gruzin>, a declarat Bekirov. S[ observ[m
c[ politicienii aminti\i reprezint[ tabere opuse, iar politica lor comun[ ar fi cel pu\in
ciudat[.
Desigur c[ deputatul azer ]ngrijorat de
influen\a for\elor externe ]n parlamentul
Gruziei nu le-a povestit ziari=tilor de la
Tbilisi c[, ]naintea conferin\ei de pres[, el
s-a ]nt]lnit cu ambasadorul Turciei de la
care a primit instruc\iuni cu privire la ac\iunile viitoare, fapt pe care ]ns[ Bekirov
nu l-a ascuns ]n fa\a ziari=tilor de la Baku:
<}n pauza sesiunii, deputa\ii azeri au fost
invita\i la ambasada Turciei de la Tbilisi,
unde diploma\ii le-au mul\umit deputa\ilor
pentru activitatea intens[>, scrie Eho.
S[ amintim c[, ]n timp ce deputa\ii
azeri discutau cu ambasadorul turc, Nino
Burdjanidze ]i a=tepta ]n biroul s[u, f[r[ ca
ei s[ vin[. Deputa\ii Bekirov, Huseinov,
Suleimanov =i Gurbanli au preferat discu\ia cu un diplomat str[in dec]t pe cea cu
=eful organului legislativ din care fac parte.
Astfel, discu\ia despre <influen\a for\elor
str[ine> ]n parlamentul gruzin cap[t[ noi
sensuri.
Comentarii preluate =i adaptate dup[
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ISTORIA
POPORULUI ARMEAN
DIN ANTICHITATE
P}N{ }N ANUL 1920
ap[rut[ sub redac\ia =tiin\ific[ a
Acad. M.G. NERSESIAN
traducerea din limba armean[
]n limba bulgar[ Agop Ormandjian
Editura Universit[\ii
“Sf. Climent Ohridskii” /
Editura “+tiin\[ =i Art[” – Sofia 1989

Edi\ia de fa\[ reprezint[ o sintez[ a principalelor momente din istoria poporului armean.
Traducerea s-a f[cut dup[ edi\ia original[
ap[rut[ ]n Editura Universit[\ii din Erevan ]n
anul 1985, redactat[ de c[tre un colectiv de
oameni de =tiin\[ armeni, sub conducerea
profesorului M[g[rdici Nersesian.
Spre deosebire de edi\ia armean[, traduc[torul a eliminat (cu acordul redactorului) perioada de dup[ 1920, c]nd s-a produs sovietizarea Armeniei, consider]ndu-se c[ aceast[
perioad[ necesit[ o reevaluare obiectiv[ =i o
nou[ tratare a faptelor =i fenomenelor istorice
derulate ]n epoc[.
Traduc[torul dedic[ „Istoria poporului armean“ comemor[rii, pe 24 aprilie 1995, a 80
de ani de la genocidul poporului armean =i
memoriei celor 1,5 milioane de armeni, devenite victime ale primului mare masacru s]ngeros etnico-religios din secolul al XX-lea, ]n
perioada guvern[rii Junilor turci.
Lucrarea, num[r[ 266 pagini =i cuprinde
patru p[r\i, fiecare dintre acestea fiind sistematizat[ pe capitole =i subcapitole. Prezent[m mai jos cele mai importante teme care
formeaz[ obiectul acestei lucr[ri.
Partea I-a – perioada Antic[, cuprinde
date =i informa\ii privind: platoul armean –
cele mai vechi triburi, popoarele existente aici,
\[rile ]nvecinate, formarea poporului armean,
statul Urartu. }n continuare informa\iile se
refer[ la apari\ia =i dezvoltarea statului antic
armean =i anume: Armenia =i perioada elenistic[ timpurie, creerea primului stat armean unificat, statul lui Tigran al II-lea. Rela\iile dintre Armenia, Roma =i Par\ia s]nt cuprinse ]n
urm[torul capitol, ]n care cititorului i se ofer[
date despre r[zboiul armeano-roman, apoi ]nceputul confrunt[rii romano-parte =i Armenia
– sf]r=itul dinastiei Arta=izilor =i consolidarea
Ar=akizilor ]n Armenia. Capitolul se ]ncheie
cu prezentarea structurii social-economice,
organizarea statal[ =i cultura Armeniei antice.
Partea a II-a Evul mediu, cuprinde date
referitoare la instaurarea or]nduirii sociale
feudale ]n Armenia, convertirea la cre=tinism
a armenilor, divizarea Armeniei ]ntre Roma =i
Persia urmat[ de dec[derea statului antic armean. Tot aici este prezentat evenimentul de
cov]r=itoare importan\[ din istoria armenilor
=i anume: crearea alfabetului armean de c[tre
Mesrob Ma=to\ (aproximativ anul 360). Revenind la aspectele politice ale Armeniei sec.
IX – XI s]ntem informa\i despre restabilirea independen\ei politice a Armeniei, domnia Bagratizilor, rela\iile sociale, economice, ora=ele.
Capitolul urm[tor ne prezint[ istoria statului armean din secolele XI – XIV =i anume:
Prezen\a turcilor selciucizi ]n Armenia, Armenia de Nord-Vest ]n sec. XII-XIII, Armenia sub jugul mongol. Unul din momentele
importante ale Istoriei Armenilor ]ntre sec.
XI – XIV ]l constituie „statul armean cilician“ =i anume: formarea =i consolidarea, rela\iile social-economice =i organizarea administrativ[, pr[bu=irea statului armean cilician.

}n aceast[ a II-a parte, paralel cu problemele politice, statale, etc., autorii dezvolt[ ]n
etape aspectele importante ale evolu\iei culturii ]n Armenia cum ar fi: =coala, literatura,
filozofia, istoriografia, artele, etc. De asemeni
s]nt prezentate =i informa\ii referitoare la mi=c[rile de eliberare ap[rute ca o consecin\[ a
cuceririi diferitelor p[r\i ale Armeniei de c[tre popoarele ]nvecinate (Turcia, Persia) =i de
asemeni aspecte privind mi=c[rile eretice din
epoc[ (Pavlikean[, Thondrakian[).
Partea a III-a, sec. XIX-lea - ]nceputul secolului XX cuprinde analize, pe etape, ale situa\iei politice =i statale ale Armeniei: alipirea Armeniei de r[s[rit la Rusia, eliberarea
de sub jugul persan, participarea decembri=tilor =i a voluntarilor armeni la ac\iunile de eliberare ale Armeniei, intrarea Armenia de Est
]n componen\a Imperiului \arist. Trec]nd la
]nceputul sec. al XX-lea s]ntem informa\i despre: via\a economic[ =i social-politic[ ]n Armenia de Vest, despre izbucnirea mi=c[rilor
revolu\ionare din anii 1902 – 1907, problema
armean[ din anii 1912 – 1914.
Urmeaz[ declan=area primului r[zboi mondial, situa\ia Armeniei ]n acest context: opera\iile militare ]n Caucaz =i ]n continuare dezl[n\uirea prigoanei ]mpotriva armenilor, genocidul cutremur[tor din anii 1915 – 1916.
Partea a IV-a – anii 1917 - 1920: cuprinde
Revolu\ia rus[ din Octombrie, cei doi ani de
independen\[ ai Republicii Armene 1918 –
1920, urma\i de instalarea puterii sovietice =i
sf]r=itul guvern[rii Republicii Armene independente.

CHEMAREA
PLUGARILOR
roman – epopee de HACIK DASCEN|
traducere din limba armean[
]n limba bulgar[ de Agop Ormangjian
Editura OABS „PAREKORDZAGAN“
PLOVDIV 2003

„Traducerea acestui volum este dedicat[
memoriei sutelor de mii de victime nevinovate ale genocidului turcesc asupra armenilor
(1895-1915) ]ntre grani\ele Turciei =i ]n Armenia de vest =i anivers[rii a 1700 de ani de
la recunoa=terea cre=tinismului ]n Armenia ca
religie de stat.“ - Agop Ormangjian
Cunoscutul =i apreciatul scriitor Hacik Dascen\ a l[sat ]n literatura armean[ o mo=tenire
greu de egalat.
Con\inutul scrierilor sale poate fi mai
bine ]n\eles dac[-l ]nso\im pe firul vie\ii sale
]ncep]nd cu mun\ii legendari Sasun, pribegind ]nfometat de la un orfelinat la altul din
Armenia de vest, trec]nd prin c[minul american de la Alekspol =i ajung]nd ]n cele din urm[ la Universitatea din Erevan. Pe traseul vie\ii
sale a ocupat diverse func\ii de la ]nv[\[tor,
p]n[ la =ef de catedr[ =i profesor ]n cadrul
Universit[\ii de stat din Erevan. Descoperit =i
pre\uit de Eghise Ciaren\, public[ cu ajutorul
acestuia culegerea de versuri „Cartea c]ntecelor“, urmat[ de o a doua cu titlul „V[paia“
(1936). Agita\ia st]rnit[ ]n jurul versurilor sale
]l determin[ s[ plece ne]nt]rziat la Moscova,
s[ intre la Institutul de Limbi Str[ine, la care
]nva\[ str[lucit limba englez[, preg[tindu-se
pentru viitoarea activitate de traduc[tor. Aflat
la r[sp]ntia dintre drumurile de urmat este
sf[tuit de Pre=edintele Uniunii Scriitorilor din
Armenia, Avedik Isahakian s[ des[v]r=easc[
truda ]nceput[ de Ovanes Hanmaceian, traduc[torul lui Shakespeare ]n limba armean[.
Hacik Dascen\ se dedic[ cu ]nfl[c[rare traducerii operei shakespeariene pe care o consi-
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Cîteva lucrări apărute în Bulgaria
Am primit prin amabilitatea domnilor Eghiazar Uzunian =i Rupen
Tciavu=ian trei apari\ii editoriale publicate ]n limba bulgar[ av]nd ca
subiect istoria armenilor pe care le prezent[m ]n continuare. Pentru traducerea din limba bulgar[ a prefe\elor =i notelor privind aceste lucr[ri am
apelat la doamna Eugenia Bogdan C[u= c[reia ]i mul\umim =i pe aceast[
cale.
der[ principala sa activitate. Timpul petrecut
la Moscova a jucat un rol hot[r]tor ]n via\a lui
Hacik Dascen\. Dar ]ncepe cel de al doilea
r[zboi mondial. Hacik Dascen\ se ]mpov[reaz[ cu ]ntreaga bibliotec[ shakespearian[,
dic\ionare, c[r\i =i manuscrise =i se instaleaz[
]n satul Irind. Aici ziua lucreaz[ la colhoz ca
loc\iitor de pre=edinte, al[turi de dragii s[i refugia\i din eroicul Sasun, iar noaptea la lumina opai\ului se ocup[ de literatur[.
}ntre scrierile ap[rute ]n acea perioad[ un
loc important ]l ocup[ cunoscutul roman „Hodedan“, un roman al rena=terii fizice =i spirituale a oamenilor sc[pa\i ca prin miracol din
pr[pastia cumplitului genocid armean din anul
1915, s[v]r=it cu o cruzime nemai]nt]lnit[ de
Junii turci ]n Turcia =i ]n Armenia de vest. Cu
eroii acestui roman H. Dascen\ ]ncepe s[ creeze o ]ntreag[ galerie de caractere populare.
Urm[torul pas de succes ]n aceast[ direc\ie
]l constituie cartea de c[p[t]i c[reia H. Dascen\
i-a dedicat cea mai mare parte a vie\ii sale =i
anume romanul epopee „Chemarea plugarilor“.
Personajele acestui roman-epopee s]nt eroii
mi=c[rii de eliberare na\ional[ de la sf]r=itul
secolului al XIX-lea, ]nceputul celui de al
XX-lea, cunoscu\i ]n istorie sub numele de
„fedaini“ („haiduci“).
Mi=carea fedainilor („haiducilor“) are r[d[cini ad]nci, democrate =i reprezint[ expresia puternicului protest ]mpotriva politicii de
genocid duse progresiv =i cu tact ]mpotriva
minorit[\ilor na\ionale =i a \[r[nimii ]nrobite
de la hotarele imperiului =i ale Turciei. Mi=c[ri similare au luat na=tere ]n aceia=i perioad[ =i ]n Bulgaria, Ungaria, Grecia, Serbia,
Muntenegru, Bosnia =i altele.
Potrivit dic\ionarului, cuv]ntul „haiduc“
reprezint[ \[ranul ridicat ]n ap[rarea drepturilor sale. Haiducii „fedaini“ armeni =i-au jertfit via\a pentru eliberarea patriei, cucerindu-=i
prin aceasta recuno=tiin\a =i admira\ia tuturor.
De fapt haiducii au fost \[rani din cei mai
obi=nui\i, integri, pa=nici, muncitori, str]ns lega\i de p[m]nt =i ap[. Dar prin for\a condi\iilor tragice create au fost nevoi\i s[ fure arme
pentru a-=i ap[ra drepturile omene=ti, onorea
=i demnitatea. Cartea posed[ un ritm deosebit
=i un colorit preluate de la povestitorii populari. H. Dascen\ a folosit o manier[ obi=nuit[
=i simpl[, sincer[ p]n[ la naivitate =i un colorit lexical pastoral corespunz[tor.
Eroul c[r\ii „Chemarea plugarilor“ t]n[rul
Mahluto intr[ ]n mi=carea na\ional[ de eliberare, poveste=te episoade din via\a sa ]n care
=i-au aflat locul nume legendare ale acestei mi=c[ri: Arabo, Ahpiur, Sose, Kevork Ciau=, Antranik =i mul\i al\i participan\i la revolu\ie,
caracteriza\i prin ]nalte principii morale, caractere patriarhale, comportament cavaleresc
p[trun=i de un ]nalt sim\ patriotic.
Romanul-epopee „Chemarea plugarilor“ a
lui Hacik Dascen\ este prin patosul s[u nobil
=i meritele sale artistice, unul din fenomenele
remarcabile ale noii literaturi armene.

ISTORIA LUI
AGATANGHELOS
istoric-scriitor armean din secolul V
traducere din limba armean[
]n limba bulgar[ de Agop Ormandjian
Cartea este editat[ cu sprijinul UGAB
„Parekordzagan“ – Plovdiv, care ]mpreun[ cu
traduc[torul o dedic[ anivers[rii a 1700 de
ani de la recunoa=terea cre=tinismului ca
religie de stat ]n Armenia.
Istoria poporului armean scris[ de Agatanghelos reprezint[ o crea\ie clasic[ a literaturii armene din sec. al V-lea, care a cunoscut
]nc[ din Evul mediu o mare r[sp]ndire. Se cunosc p]n[ ]n prezent dou[zeci =i una de edi\ii
(dintre care una constituie obiectul traducerii
de fa\[) ]n nou[ limbi – armean[, greac[, arab[, asirian[, latin[, gruzin[, etiopian[ =i slav[.
Aceast[ capodoper[ clasic[ a literaturii armene
este considerat[ una din valorile spirituale pe
care armenii au d[ruit-o tezaurului culturii
universale.

Pe scurt „Istoria lui Agatanghelos“, denumit[ astfel de scriitorii-istorici de mai t]rziu,
]ncepe prin fixarea peisajului istoric ]n care
se fac primii pa=i spre cre=tinare ]n Armenia.
S]ntem ]n secolul al III-lea (mai exact anul 226)
c]nd regatul armean, aliat cu Roma, lupt[ ]n
Persia ]mpotriva Sasanizilor, nou instala\i la
putere dup[ ]nfr]ngerea Arsacizilor persani.
Istoria lui Agatanghelos ]ncepe mai exact cu
povestirea ]nfr]ngerii Arsacizilor par\i =i cucerirea puterii de c[tre Sasanizi. Dorind s[-i
r[zbune pe cona\ionalii s[i ]nvin=i, regele Hosrov, din ramura Arsacizilor armeni, p[trunde
]n Iranul sasanid =i ]l pustie=te. Este ]ns[ ucis
printr-un vicle=ug de c[tre Arda=es, conduc[torul sasanid. }n replic[, armenii ]i nimicesc
pe Sasanizi, dup[ ce ]l trimit din timp pe fiul
nev]rstnic Krikor ]n Cesareea Capadociei. La
r]ndul s[u regele persan profit[ de aceast[
]mprejurare, atac[ =i cucere=te Armenia. Succesorul la tron, D]rtat, ]mpreun[ cu c]\iva
nobili armeni reu=esc s[ se refugieze la curtea
]mp[ratului Diocle\ian. Drept mul\umire pentru unele servicii importante aduse de D]rtat,
]mp[ratul roman ]l ajut[ pe acesta s[-i alunge
pe per=i din Armenia =i s[ restabileasc[ domnia armean[.
Urm[toarele capitole au drept erou pe
Krikor, figura legendar[ a cre=tinismului ]n
Armenia. }ntors din Cesareea, unde plecase
copiil find =i unde a primit o educa\ie cre=tin[, Krikor intr[ ]n slujba regelui D]rtat. Acesta din urm[ nu admite spiritul cre=tin al
t]n[rului Krikor, care dispre\uie=te religia p[g]n[ idolatr[ =i ]l supune unui martiriu ]nfior[tor spre a-i ]nfr]nge convingerile cre=tine.
}n cele din urm[ ne]nvins, Krikor este
aruncat ]n ]nchisoarea Hor Virab din ora=ul
Arta=at. Acelora=i suplicii s]nt supuse frumoasele fecioare cre=tine Gayané, Hripsimé =i
altele, propov[duitoare a religiei cre=tine =i
care ]n cele din urm[ s]nt ucise la r]ndu-le.
}n continuare urmeaz[ un episod de legend[ av]ndu-i ca eroi pe regele D]rtat =i
t]n[rul Krikor. Dup[ uciderea fecioarelor regele D]rtat este demonizat =i transformat ]ntr-un

animal de r]nd. Sora regelui, Hosrovduhi,
este ]n=tiin\at[ ]n vis de ni=te ]ngeri c[ unicul
ce l-ar putea salva pe rege este t]n[rul Krikor.
Acesta din urm[ este eliberat =i red[ regelui
]nf[\i=area omeneasc[. Rela\iile dintre ace=tia
se schimb[, t]n[rul Krikor este trimis din nou
]n Cesareea unde va primi titlul de episcop.
}ntors ]n Armenia, Krikor denumit „Krikor
Lumin[torul“ continu[ activitata de nimicire
a templelor p[g]ne =i ]ncepe construc\ia bisericilor cre=tine c]t =i organizarea vie\ii
cre=tine ]n Armenia.
Lucrarea lui Agatanghelos este prima lucrarea istoriografic[ armean[.
}mpreun[ cu al\i doi istorici-cronicari armeni Koriun =i Pavstos Piuzant, Agatanghelos
reprezint[ un anumit stadiu al istoriografiei
armene, create ]nc[ din Evul mediu timpuriu.
Cronica lui Agatanghelos a suscitat un foarte
mare interes printre istoriografii diferitelor
\[ri ai lumii, ea constituind un izvor de informare =i cunoa=tere a Evului mediu timpuriu
din Armenia.
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Muzica lui Aram Haciaturian în România
}n acest an al centenarului na=terii marelui compozitor armean Aram
Haciaturian am avut prilejul s[ vorbim sau s[ scriem nu numai despre
valoarea crea\iei sale =i despre locul
ocupat de aceasta ]n muzica secolului
XX, ci =i despre leg[turile care au
existat de-a lungul a c]torva decenii
cu muzicienii rom`ni =i cu via\a muzical[ rom`neasc[, evoc]ndu-se, mai
ales, prezen\a compozitorului la Bucure=ti, c]t =i sentimentele care l-au
animat cu privire la studen\ii s[i –
eminen\ii compozitori Anatol Vieru
=i Theodor Grigoriu.
De data aceasta doresc s[ evoc
prezen\a crea\iei lui Aram Haciaturian ]n repertoriul de concerte al
celor mai importante forma\ii simfonice din Bucure=ti, acest fenomen
fiind de semnalat =i ]n cazul multor
forma\ii ale filarmonicilor din \ar[.
Intrat ]n repertoriul celor mai
mari interpre\i, Concertul pentru
vioar[ =i orchestr[ de Aram Haciaturian a fost dedicat lui David Oistrah care, aflat ]n turneu la Bucure=ti
]n 1945, a d[ruit partitura marelui
nostru George Enescu. Acompaniat de
orchestra simfonic[ a Radiodifuziunii Rom`ne, George Enescu a interpretat acest Concert pe 18 martie 1946
]n prim[ audi\ie rom`neasc[ la Ateneul Rom`n, sub bagheta lui Matei
Socor. La foarte scurt timp dup[
aceea (2 mai 1946), tot Matei Socor sa aflat la pupitrul dirijoral al aceleia=i orchestre, av]ndu-l ca solist al
aceleia=i lucr[ri pe violonistul Eduard
Zathurecky, rector al Conservatoru-

desen de Cik Damadian

lui din Budapesta. Astfel a ]nceput
trecerea Concertului pentru vioar[ pe
scenele muzicale din Rom`nia. Violonista Gaby Grubea, ]ncep]nd din
1948 =i p]n[ t]rziu, la plecarea sa din
Rom`nia, l-a interpretat de nenum[rate ori, fiind acompaniat[ c]nd de
orchestra Radiodifuziunii, c]nd de orchestra Filarmonicii <George Enescu>.
Al\i violoni=ti rom`ni au interpretat
acest Concert fie la Radio, fie la Filarmonic[. Dintre ace=tia ]i amintesc
pe Ion Voicu (a c[rui ]nregistrare cu
dirijorul George Georgescu se afl[ =i
pe un recent CD), Varujan Cozighian, +tefan Rodescu, Lumini\a Rogacev, Anda Petrovici, Cornelia Bronzetti, iar ]n ultimul deceniu – Daniel
Podlovschi, Mihaela Martin, Florin
Croitoru. Doi violoni=ti armeni –
unul de la Erevan, altul de la Moscova – au delectat publicul rom`n cu
acest Concert. Ei au fost Jean Ter
Mergherian =i Levon Ambar\umian.

Coperta discului ]nregistrat de Aram Haciaturian =i violonista Claire Bernard
la Bucure=ti, 1965.

Mai trebuie s[ amintesc =i pe violonista Claire Bernard care a ]nregistrat acest Concert ]n 1965, fiind acompaniat[ de Orchestra Cinematografiei, sub bagheta compozitorului, dup[ ce cu un an ]nainte, t]n[ra
muzician[ francez[ ob\inuse Premiul
I la Concursul Interna\ional <George
Enescu>, din juriul c[ruia f[cea parte
=i Aram Haciaturian. Tot ]n 1965,
Claire Bernard a interpretat aceea=i
lucrare ]ntr-un concert al Filarmonicii <George Enescu>, sub bagheta lui
Mihai Brediceanu.
Trebuie s[ mai amintesc c[, dup[
prima audi\ie rom`neasc[ a acestui
Concert, tot ]n 1945, George Enescu
a f[cut un turneu triumfal la Moscova, c]nt]nd ]n prezen\a lui Haciaturian care l-a felicitat at]t verbal, c]t
=i printr-o cald[ scrisoare, ]n care
remarca str[lucita interpretare a
maestrului rom`n.
O alt[ lucrare de mare valoare care
a r[sunat adeseori ]n s[lile de concert din Bucure=ti a fost Simfonia II
de Aram Haciaturian, ]ncep]nd din
1948. Ea a g[sit o excelen\[ t[lm[cire ]n interpretarea celor dou[ orchestre simfonice din Capital[, fiind
dirijate de mae=tri ai baghetei din
\ara noastr[ – Alfred Alessandrescu,
Dinu Niculescu, Theodor Rogalski,
George Georgescu, Constantin Silvestri, Constantin Bobescu, Mircea
Basarab, Teodor Costin, Ilarion Ionescu-Gala\i =i, anul acesta, americanul Theodor Kuchar. Aceast[ pagin[ celebr[ din crea\ia simfonic[ universal[ a fost prezentat[ =i ]n cadrul
unor vaste turnee ]ntreprinse ]n
Polonia, ]n fosta Uniune Sovietic[ =i
Cehoslovacia de c[tre Orchestra Filarmonicii <George Enescu>. Orchestra, dirijat[ de George Georgescu a
c]ntat-o ]n 1956 la Var=ovia, ]n 1958
la Kiev, Moscova =i Leningrad, iar ]n
1959 la Praga.
}nc[ din 1948, Concertul pentru
pian =i orchestr[ de Haciaturian a
fost ]nscris ]n repertoriul Orchestrelor Radio =i Filarmonicii, av]ndu-i
ca soli=ti pe piani=tii Grete Miletineanu, Irina L[z[rescu, Cristea Zalu, M`ndru Katz etc.

Concertul pentru violoncel a r[sunat =i el la noi ]ncep]nd din 1951,
gra\ie solistului Ion Fotino, iar din
1953, ]n repetate r]nduri, ]n interpretarea lui Vladimir Orlov, orchestrele fiind dirijate de personalit[\i
precum George Georgescu, Emanoil
Elenescu, Mihai Brediceanu, Mircea
Basarab.
O alt[ lucrare de mare popularitate din crea\ia lui Aram Haciatu-

rian este Suita din baletul <Gayane>.
Numai la Filarmonic[, ea s-a c]ntat
de paisprezece ori ]n perioada februarie 1950 – iunie 1962.
Fost[ elev[ a prof. Garabet Avakian, apreciata violonist[ Cornelia
Bronzetti a fost nu numai interpreta
cunoscutului Concert pentru vioar[ =i
orchestr[, ci =i a altor lucr[ri semnate de Aram Haciaturian. }n 1965,
ea a fost interpreta, ]n prim[ audi\ie
rom`neasc[, sub bagheta lui Iosif
Conta a Rapsodiei de concert pentru
vioar[ =i orchestr[, pe care ulterior,
]n 1966, artista rom`n[ a reluat-o, sub
bagheta compozitorului, ]n cadrul
unui turneu la Harkov =i Zaporojie.
Tot ea a c]ntat, ]n prim[ audi\ie la
Bucure=ti, Sonata – monolog a lui
Haciaturian.
Iat[, a=adar, o prezen\[ masiv[ a
crea\iei lui Aram Haciaturian ]n programele celor mai importante forma\ii muzicale bucure=tene =i muzicieni
rom`ni, cu prec[dere ]n primele decenii de dup[ cel de-al Doilea r[zboi
mondial. Muzica lui Haciaturian continu[ s[ fie iubit[ =i apreciat[ de publicul larg meloman, concertele omagiale care au avut loc la ]nceputul
anului fiind o dovad[ gr[itoare ]n
aceast[ privin\[.
Melomanii din Rom`nia a=teapt[
mereu cu interes programarea muzicii lui Aram Haciaturian ]n s[lile
de concerte, c]t =i pe undele Radioului.
Madeleine KARACA+IAN

Inedit

Am primit din partea domnului Ni=an
Bogdan C[u= dou[ programe de sal[ ce au
leg[tur[ cu compozitorul Aram Haciaturian.
Primul program este din 29 mai 1954 c]nd
Filarmonica George Enescu a organizat un
concert simfonic sub genericul „Festival Haciaturian – 50 de ani de la na=terea compozitorului“. Concertul, dirijat de Alfred Alessandrescu a cuprins: trei fragmente din baletul Gaiané, Concertul pentru pian =i orchestr[ – solist[ Irina L[z[rescu =i Simfonia a II-a cu clopote.
Al doilea program (v. imaginea din
st]nga) este datat 8 mai 1963 c]nd a avut loc
concertul Orchestrei Simfonice a Cinematografiei dirijat[ de Constantin Bugeanu.
}n program a fost inclus[ Simfonia pentru
orchestr[ de coarde =i timpan de Eduard
Mirzoian. La concert a fost prezent compozitorul dar =i Aram Haciaturian care a
oferit un autograf pe program t]n[rului pe
atunci Ni=an Bogdan C[u=.

