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To\i pasagerii, printre care se
aflau 6 copii, =i cei 8 membri ai
echipajului =i-au pierdut via\a.
Avionul, de tip Airbus 320,
efectua un zbor pe ruta ErevanSoci =i a disp[rut de pe ecranele
radarului aeroportului Adler, c]nd
se afla deasupra M[rii Negre cu
numai 6 km ]nainte de a ateriza.
<Avionul realiza manevra de apropiere, c]nd condi\iile meteorologice s-au ]nr[ut[\it brusc, fapt pentru
care s-a luat decizia efectu[rii unei
noi ]ncerc[ri de aterizare. Aeronava a disp[rut de pe ecranele radarelor ]n jurul orei locale 2,15>- a
declarat =eful Serviciului de Trafic
Aerian al Rusiei, Alexandr Nedarko pentru agen\ia rus[ Interfax.
Purt[torul de cuv]nt al Ministerului Situa\iilor de Urgen\[ din
Rusia a declarat agen\iei Itar-Tass
c[ <aparatul avea probleme tehnice>, ipotez[ dezmin\it[ de c[tre
reprezentan\ii companiei aviatice
armene <Armavia>.
Oficialit[\ile au respins, de
asemenea, posibilitatea existen\ei
unui atac terorist, consider]nd c[
accidentul s-a produs din cauza
condi\iilor meteorologice nefavorabile. Avionul s-a pr[bu=it ]n ap[
ajung]nd pe fundul m[rii la 300 m.
Echipele de salvare au reu=it
s[ recupereze c]teva zeci de cadavre din apele m[rii. Acestea nu
aveau veste de salvare, ceea ce
reprezint[ un indiciu al faptului c[
pasagerii nu au avut timp s[ se
preg[teasc[.
<Armavia> a declarat c[ ]n
avion se aflau 26 de pasageri ru=i,
un ucrainean =i un georgian. Restul pasagerilor erau de na\ionalitate armean[.
Avionul era fabricat ]n 1995 =i
fusese achizi\ionat ]n leasing, ]n
2002, de c[tre compania armean[.
Avea un total de 28.200 ore de
zbor conform declara\iei constructorului european Airbus. Aerona-
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Un avion apar\in]nd companiei
aeriene armene
<Armavia>
=i av]nd la bord
11 3 p e r s o a n e s - a p r [ b u = i t
m i e rc u r i 3 m a i ] n a p ro p i e re d e S o c i ,
localitate aflat[
pe coasta rus[
a M [ r i i N e g re .

va a fost supus[ unui control complet acum un an.
„Airbus va furniza asisten\[
autorit[\ilor ruse care se ocup[ de
anchet[, prin intermediul Biroului
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up[ articolele publicate de cotidianul Ziua referitoare la Genocidul Armean a venit replica Ambasadei Turciei la Bucure=ti. }n esen\[ articolul vorbe=te de dezinformare, rea credin\[,
calomnii, exager[ri, intoxic[ri. Dar face =i un apel c[tre armeni.
Cit[m: <Interesul Turciei, ca =i al Armeniei, const[ ]n reconcilierea na\iunilor turc[ =i armean[ - care au tr[it timp de secole
]n acela=i teritoriu ]n pace =i toleran\[ reciproc[ =i ]n eliberarea
lor de prejudec[\ile ad]nci care ]=i au r[d[cinile ]n anii r[zboiului,
=i ]n crearea unui climat care s[ le permit[ s[ ]mpart[ un viitor
comun, bazat pe toleran\[, prietenie =i cooperare.> Aceste r]nduri
care, evident, nu pot fi interpretate dec]t ca un punct de vedere
oficial ar trebui s[ ne dea speran\e. Iat[, cele dou[ \[ri =i popoare
pot dep[=i traumele trecutului. S[ ne a=ez[m la masa discu\iilor.
Fiecare cu argumentele lui. Noi <venim> cu m[rturiile celor r[ma=i dar =i cu listele celor uci=i. Ei cu documentele unui Guvern
care dorea <democratizarea> Imperiului. Dar =i <eliberarea> lui
de minorit[\i. Noi venim cu actele caselor, terenurilor, bunurilor
ce ne-au fost confiscate ei cu bisericile transformate sau distruse. Putem continua. +i c]nd toate vor fi spuse vom decide. Cu
toleran\[, prietenie =i cooperare! Ce a fost Agop la 1915? - zice
turcul. Nu =tiu Efendi - zice armeanul. Dar… eu am r[mas singurul din toat[ familia mea. Tu ce =tii? Aveam ni=te vecini armeni
- zice turcul. Nu =tiu unde au disp[rut. S[ fim toleran\i. Restul
este doar…dezinformare. Punct.

de anchete =i analize din Fran\a“,
se arat[ ]nt-un comunicat oficial.
}n Armenia 5 =i 6 mai au fost
declarate zile de doliu na\ional iar
]n Rusia ziua de 5 mai. Pre=edin-

tele Armeniei, Robert Kocearian a
creat o comisie guvernamental[
care s-a ocupat cu repatrierea corpurilor =i organizarea funeraliilor.
Printre pasageri se afla Vyaceslav Yaralov ex-pre=edinte al
companiei <Armavia> =i fost director al autorit[\ii armene ]n avia\ia civil[, omul de afaceri Husik
Harutiunian =i fiul lui Karlos Petrosian fostul =ef al securit[\ii
na\ionale armene.
La Erevan a avut loc s]mb[t[
6 mai o slujb[ de pomenire a victimelor catastrofei aviatice ]n prezen\a Patriarhului Catolicos Karekin II.
La Ambasada Armeniei din
Bucure=ti a fost deschis[ o carte
de condolean\e ]n care au semnat
oficialit[\i rom`ne, reprezentan\i
ai ambasadelor =i ai comunit[\ii
armene din Rom`nia. Duminic[ 7
mai la Catedrala armean[ din
Bucure=ti a avut loc o slujb[ ]n
memoria celor disp[ru\i.
Ararat

Chipul durerii
Po\i s[ omori trupul
unui popor,
sufletul – niciodat[.
R[sar pl[p]ndele flori
din munte de piatr[.
S]nge prelins peste st]nci –
izvor pentru veacul ce vine.
C[dea-vor armate p[g]ne
pe br]nci
s[ spele-un trecut de ru=ine.
Muntele alb – ca un preot
]n fa\a unui altar.
Chip al durerii, =opot,
raze prin lacrimi transpar.
Rug[ – ecou de departe
al clopotelor ce se zbat
re]nviate din moarte
la Sardarabad.
Valeriu MATEI
Erevan, 24 aprilie 1981

Comemorarea zilei de 24 Aprilie la New York
Luna aprilie a marcat la New York un =ir de evenimente =i festivit[\i dedicate celei de-a 91-a comemor[ri a victimelor Genocidului Armean. Ac\iunile s-au desf[=urat timp de patru zile.

J

oi 20 Aprilie a avut loc o
mas[ rotund[ cu tema „O
nou[ cale abordat[ de Turcia
cu privire la Genocidul Armean“.
Vorbitori au fost prof. dr. Israel W.
Charney de la Universitatea din
Ierusalim =i istoricii prof. dr. Dennis
Papazian =i Aram Arkum. Moderatorul ]nt]lnirii a fost dr. Arthur Kubikian. Profesorul Charney, este pre=edintele Asocia\iei Interna\ionale
a oamenilor de =tiin\[ pentru studiul
Genocidului =i editorul „Enciclopedia of Genocid“, care con\ine studii ample despre genocidul armean.
Profesorul Charney este cunoscut armenilor din anul
1982, de la Conferin\a Interna\ional[ asupra Genocidului care a avut loc la Jerusalim =i unde Guvernul
Israelului a refuzat primirea delega\iei armene, iar
organizatorul ei, Israel Charney, a amenin\at cu anularea conferin\ei dac[ armenii nu s]nt accepta\i.
Discu\iile conferen\iarilor au reluat ]n special
tema Simpozionului ce a avut loc ]n septembrie
2005, la Universitatea din Istanbul, privind rela\iile
turco-armene ]n timpul evenimentelor din anul 1915.
La acel simpozion au fost invita\i =i istorici armeni

Expozi\ie foto la City Hall din New York

dar, datorit[ pericolului de liber[ exprimare privind
genocidul armean, num[rul participan\ilor la conferin\[, ap[r[tori ai genocidului, s-a limitat la cinci.
Printre ace=tia a fost =i profesorul Charney, istorici
de origine armean[ fiind doar doi. Dup[ cum se =tie,
Articolul 301 din Codul Penal turc interzice folosirea termenului de genocid armean. Ce adev[rat e
proverbul rom`nesc care spune: „s[ nu vorbe=ti de
funie ]n casa sp]nzuratului!“
(continuare ]n pagina 3)
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ARMENCELE S}NT FRUMOASE
Armencele s]nt frumoase =i, dovada acestui fapt este recenta alegere a
tinerei armence din Toronto, Alice
Panikian drept Miss Univers - Canada
2006. Ea a fost aleas[ dintre 48 de
finaliste, =i va reprezenta Canada la
prestigioasa competi\ie Miss Univers.
Alice Panikian are 20 de ani =i
este student[ la Universitatea York din
Toronto. <Este de necrezut. Cred c[ visez> a spus t]n[ra c]=tig[toare dup[
aflarea rezultatului.
Dac[ Alice Panikian va fi aleas[
Miss Univers, ea va avea privilegiul s[
c[l[toreasc[ ]n toat[ lumea =i s[
militeze pentru combaterea SIDA.
Alice Panikian s-a n[scut la Sofia,
]n Bulgaria =i a emigrat cu familia, ]n
Canada, c]nd avea 5 ani. Pe l]ng[
studiile universitare pe care le urmeaz[ pentru a deveni jurnalist[, ea
lucreaz[ =i ca model, activitate ce i-a permis s[ se afirme ]n cadrul unor
prezent[ri de mod[ ce au avut loc la New-York, Paris =i Milano.
}ntr-un alt col\ al lumii, ]n Irak, o alt[ armeanc[ a fost declarat[ Miss.
Pe 5 aprilie, la Bagdad, a avut loc un concurs la care armeanca Tamar
Goregian a fost aleas[ Miss Irak. Dupa c]teva zile, speriat[ de amenin\[rile islami=tilor, Tamar Goregian a renun\at la titlul primit =i, concurenta plasat[ pe locul doi, tot o armeanc[, Silva Shahakian a fost declarat[
Miss Irak.
Dar nici Silva Shahakian, pe care presa american[ o prezint[ ca irakian[ cre=tin[, nu se afi=eaz[ ]n public, de frica amenin\[rilor primite.
Referindu-se la ea, postul American de televiziune ABC a relatat
ca ea ]=i va p[stra titlul dar ]=i va schimba domiciliul.

TURCIA +I-A RECHEMAT
AMBASADORUL DIN CANADA
}n ziua de 9 mai,2006, mass-media din Canada a anun\at c[ Turcia
=i-a rechemat Ambasadorul din Ottawa pentru a protesta astfel la decizia primului ministru al Canadei, Stephen Harper care, ]n cadrul unei
recente conferin\e de pres[, a recunoscut Genocidul Armean. (vezi Ararat
num[rul trecut) Mai mult, pe data de 19 aprilie, 2006, primul ministru
a dat publicit[\ii un document ]n care salut[ pe to\i cei care comemoreaz[ <aceast[ sumbr[ zi a Medz Yeghern-ului> folosind termenul armenesc pentru a defini imensele pierderi =i suferin\e pe care poporul
nostru le-a ]ndurat ]n timpul Primului R[zboi Mondial.
Ambasada Turciei din Canada a declarat c[ ambasadorul este la
Ankara unde va fi consultat ]n leg[tur[ cu declara\ia primului ministru
canadian care <ofer[ support> revendic[rilor armene=ti.
La r]ndul s[u ambasadorul Turciei din Fran\a a fost rechemat la
Ankara, pentru consult[ri, deoarece ]n Adunarea Na\ional[ a Fran\ei
au loc dezbateri privind introducerea unei legi ce prevede urm[rirea
penal[ a celor care neag[ Genocidul Armean.
A. LANIS

DIN PARTEA AMBASDEI
ARMENIEI LA BUCURE+TI
Urmare a accidentului aviatic din ziua de 3 mai 2006 au fost
deschise c]teva conturi bancare cu scopul de a sprijini familiile ]ndoliate. Acestea s]nt:
– Ministerul Finan\elor =i Economiei al Armeniei, cont 900013017026;
– Inecobank, cont 2050022170601003 (dram)
– Haihnaibank, cont 160482005453 (ruble)
– Hai Econobank, cont 163008123743 (euro).
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DESP{R|IREA DE PRIETENI
Prim[vara aceasta ne-a l[sat mai s[raci ]n comunitatea noastr[ armean[ prin pierderea unor personalit[\i mai apropiate sau mai ]ndep[rtate de noi.
La Bucure=ti, ne-am desp[r\it cu durere, mult prea
devreme, de minunata doamn[ avocat Maria Magdalena Udrea, care a l[sat ]n urma sa un so\ =i un
fiu, dar =i colegi =i prieteni cople=i\i de triste\e =i
neconsola\i. Am admirat-o mereu pentru eterna-i
tinere\e, frumuse\e, elegan\[, caracter, maniere, sentimente armene=ti =i, din auzite, pentru ]nalta sa
competen\[ profesional[. D-nia sa era o podoab[ a
comunit[\ii noastre.
Tot la Bucure=ti, a decedat un vrednic cona\ional al
nostru, domnul Kevork Kevorkian (94 ani), un armean
ata=at neamului s[u, care, timp de c]teva decenii, a
ocupat func\ii ]n Consiliul Eparhial =i ]n institu\ii de
cultur[ armean[ din Capital[.
Departe, la New York, a p[r[sit aceast[ lume
domnul Baruir Nersesian, la venerabila v]rst[ de
102 ani, unul dintre ultimii supravie\uitori ai Genocidului din teribilul an 1915, un om care s-a luptat
toat[ via\a, cu demnitate =i cinste, s[-=i cucereasc[
locul pe care-l merita ]n societatea rom`neasc[ =i
apoi ]n cea american[. Dar, ]nainte de toate, a fost
un minunat armean. Aveam s[ constat aceasta cu
vreo dou[ decenii ]n urm[, descoperindu-l ]n cunoscutul s[u magazin de cafea din cartierul newyorkez
Queens, ]n spatele c[ruia avea o c[m[ru\[ transformat[ ad-hoc ]ntr-un fel de mini-club armenesc, ]n
care ]i puteai ]nt]lni pe rumanahay de-ai no=tri din
diverse genera\ii =i afla ve=ti din via\a celor de acolo
=i chiar din Rom`nia. Mai t]rziu, aveam s[ aflu c[
publica\ia <Ararat> ]=i avea locul privilegiat printre
ziarele pe care le difuza celor interesa\i. Cred c[
domnul Baruir Nersesian a murit ]mp[cat cu g]ndul
reconfortant c[ a fost vegheat cu o dragoste =i abnega\ie, exemplare =i f[r[ limite, de c[tre unul dintre
fiii s[i – M[g[rdici.
+i mai departe, la Los Angeles, a ]nchis ochii
vechiul prieten Suren Kolangian, o adev[rat[ <institu\ie> ]n materie de istorie a comunit[\ii armene din
Rom`nia din cele mai vechi timpuri, un vrednic
continuator al celebrului H. Dj. Siruni.

Ne-a p[r[sit
Ar=avir Boranian
}n s[pt[m]na premerg[toare
Sfintelor S[rb[tori Pascale ne-a
p[r[sit, trec]nd ]n ve=nicie, minunatul nostru cona\ional Ar=avir
Boranian, r[pus de o boal[ necru\[toare, l[s]nd ]n urma sa o familie ]ndoliat[ dar =i o comunitate armean[, care ]i va purta o
etern[ =i frumoas[ amintire.
N[scut ]n urm[ cu 82 de ani ]n
Constan\a dintr-o familie armeneasc[ numeroas[, Ar=avir a fost
de o modestie =i puritate sufleteasc[ des[v]r=it[, ]ntr-un cuv]nt
a fost un Pari Mart, un armean

Din partea
Consiliului
Parohial
al Bisericii
Armene
din Bucure=ti
Consiliul Parohial al Bisericii Armene din Bucure=ti
mul\ume=te organiza\iei Raffi, care din nou a trimis suma de 1500 USD pentru a fi
]mp[r\it[ celor nevoia=i din
comunitatea noastr[ cu ocazia s[rb[torilor de Pa=te.
Hristos a ]nviat!

Un destin fr[m]ntat, asemenea celui al multor armeni, l-a purtat, ]n tinere\e, din Rom`nia ]n Armenia,
iar la anii b[tr]ne\ii =i mai departe, ]n Statele Unite,
ced]nd fiilor s[i care =i-au dorit s[ emigreze c]nd au
]nt]mpinat greut[\i economice ]n Patria mam[.
Neobosit istoric, Suren Kolangian =i-a ]ndreptat
aria de interes nu numai c[tre istoria comunit[\ii
armene din Rom`nia, ci =i c[tre istoria str[veche a
rela\iilor dintre poporul armean =i cel rom`n, descoperind =i valorific]nd mereu noi documente, o culme
a scrierilor sale ating]nd-o ]n sus\inerea =i publicarea (]n armean[ =i francez[) a tezei de doctorat, consacrat[ istoriei armenilor din Transilvania.
Pentru toate acestea, ]n anii ’60-’70 venea adeseori ]n Rom`nia, cu care prilej l-am cunoscut =i l-am
ajutat pe m[sura posibilit[\ilor avute atunci.
}ns[ a= vrea s[ spun c[ Suren Kolangian a r[mas
pentru mine, ]n cariera mea radiofonic[, drept personalitatea cu care, ]n 1973, am debutat la Radio Rom`nia Cultural, lu]ndu-i un interviu despre ilustra
institu\ie armean[ de manuscrise vechi – Matenadaranul din Erevan – despre ale c[rei valori de pre\ s-a
adresat ascult[torilor rom`ni.
L-am re]nt]lnit ]n 1974 =i apoi ]n 1981 la Erevan,
unde mi-a fost ghid pre\ios nu numai ]n vizitarea
Matenadaranului, dar =i ]n stabilirea unor contacte
cu personalit[\i =i institu\ii de cultur[. Nu pot s[ uit
c[ldura cu care m-a ]nso\it, ]n c]teva r]nduri, la cel
ce a fost Sanctitatea Sa Catolicosul Vasken I, al c[rui
apropiat era.
}i s]nt recunosc[toare lui Suren Kolangian c[, ]n
1998, m-a ales s[-i traduc, la editura <Ararat>, monografia (publicat[ anterior la Los Angeles) dedicat[
ilustrului }nt]ist[t[tor al Bisericii Apostolice Armene,
de care ne-am sim\it apropia\i at]\ia dintre noi.
Suren Kolangian a r[mas ]n amintirea mea nu numai ca un vechi prieten care m-a onorat cu pre\uirea
sa, ci =i ca un pasionat cercet[tor =tiin\ific care a l[sat ]n urma sa lucr[ri importante, risipite ]n c[r\i =i
articole publicate ]n Armenia, Rom`nia =i Statele
Unite, o <oper[> ce merit[ s[ fie centralizat[ =i valorificat[ de mai tinerii s[i discipoli. Ar merita-o din plin.
Madeleine KARACA+IAN

d[ruit trup =i suflet at]t Bisericii
dar, mai ales, comunit[\ii, slujind
cu demnitate interesele acesteia.
Era poate un fel de aprod, a tot
ce apar\inea etniei armene. Mobiliza, fie prin telefoane sau deplas[ri la enoria=i b[tr]ni sau s[raci,
la toate evenimentele din s]nul
comunit[\ii, s[rb[tori na\ionale,
religioase, nun\i, botezuri sau decese. Astfel l-am cunoscut =i iubit pe Ar=avir, om de o rar[ noble\e sufleteasc[ =i moral[.
}n ]ntreaga sa via\[ s-a pus
dezinteresat ]n slujba etniei sale
pe care a iubit-o. A tr[it demn,
frumos =i a plecat dintre noi l[s]nd regrete =i lacrimi. Vestea mor\ii lui a cutremurat ]ntreaga co-

ANUN|
Au ]nceput ]nscrierile copiilor de
v]rst[ =colar[ pentru anul de ]nv[\[m]nt 2006/2007, la =coala Misakian-Kesimian. }nscrierile se fac la
Secretariat, la d-l Avedis Ghazarian
=i d-na Natalia Gheorghiu, ]n Bd-ul
Carol I, Nr.43, et. I, tel 021 /
311.1415 =i 311.1425
Oferta educa\ional[, conform ordinului M.E.C., const[ ]n urm[toarele discipline: 1) Limba =i literatura
armean[; 2) Istoria armenilor; 3) Religia Bisericii armene. Mediile notelor =i calificativele ob\inute de elevi
la aceste materii pot fi, ]n conformitate cu legile ]n vigoare, comunicate oficial =colilor de provenien\[ a
elevilor spre a se include semestrial
]n media general[.
Pe l]ng[ aceasta, s]nt prev[zute
pentru elevi o serie de activit[\i extracuriculare sprijinite de U.A.R.
Elevii ]nscri=i, =i care frecven-

munitate, care l-a condus pe ultimul drum chiar ]n S[pt[m]na
Mare a Pa=telui.
Astva\ orhne hochin!
Dumnezeu s[-l odihneasc[ ]n
pace!
Arachel MUSAIAN
***
A trecut ]n eternitate Cristine Gocian. A fost membr[ a
Comitetului comunit[\ii armene
din Boto=ani =i consilier juridic
la S.C. Mecanex S.R.L.
Dumnezeu s-o odihneasc[ ]n
pace!
Elena Florica +USTER
teaz[ cursurile de mai sus, pot suplimentar participa, op\ional, =i la alte
activit[\i educa\ionale ce se vor organiza sub egida U.A.R. =i a =colii, ]n
m[sura ]n care se vor primii cereri
scrise din partea p[rin\ilor. Activit[\ile preconizate s]nt urm[toarele:
medita\ii la matematici; limbi str[ine; cursuri de IT, ]ncep[tori =i avansa\i; desen artistic =i de arhitectur[;
lec\ii de pian; activit[\i sportive sub
]ndrumarea unor antrenori califica\i
(=ah, tenis de mas[, karate, dansuri
sportive =.a.);
La cursurile de limb[ armean[
pot participa, op\ional, =i copii de
v]rst[ pre=colar[, p]n[ la momentul
c]nd se va organiza o gr[dini\[ propriu zis[.
Suplimentar, ]n afara programului
de mai sus, se vor putea organiza
cursuri tematice intensive de conversa\ie pentru adul\i, func\ie de cererile ce se vor depune ]n acest sens
la secretariat.
Direc\iunea

ARARAT

Actualitate
Concert simfonic HACIATURIAN – ROUSSEL

Primul concert simfonic din
luna lui Florar 2006 al Filarmonicii <George Enescu> la Ateneul
Rom`n a avut un program care a
schimbat spiritul at]t de vetust clasic-romantic al simfonicelor prea
agreate de publicul meloman. Au
putut fi ascultate compozi\ii interesante ale muzicii secolului XX.
Dirijorul de =coal[ muzical[ canadian[, originar din Malta Charles
Olivieri Munroe a propus un program ]n care piesele de rezisten\[
au fost, una de compozitorul sovietic, armean ca origine, dar =i ]n
concep\ie =i viziune muzicale,
Aram Haciaturian =i alta de un reprezentant al =colii franceze de la
]nceputul secolului XX Albert
Roussel.
Deschiderea concertului simfonic s-a f[cut cu uvertura operei
<Secretul> pe care Bedrich Smetana o considera cea mai izbutit[
crea\ie a sa de gen. A urmat piesa
concertant[ a programului, Concertul ]n re-minor pentru vioar[ =i
orchestr[ de Aram Haciaturian scris
]n 1940 pentru renumitul David
Oistrach, care l-a =i interpretat ]n

premier[ absolut[. Aceast[ lucrare este caracteristic[ pentru stilul
simfonic al compozitorului. Reprezentativ[ pentru =coala muzical[
sovietic[, cu reale valen\e muzicale, concertul pentru vioar[ de Haciaturian a fost interpretat pentru
prima oar[ la noi de George
Enescu ]n 1946, f[r[ partitur[, ]n
seria concertelor pentru vioar[ cu
Orchestra Simfonic[ Radio, ]nainte de plecarea sa definitiv[ din \ar[.
Cu acest concert de vioar[, t]n[ra
interpret[ francez[ Claire Bernard
a fost laureat[ a Concursului de
interpretare <George Enescu> edi\ia 1964 sec\ia vioar[, ceea ce a
]ndrept[\it-o conform regulamentului Concursului s[ fie programat[ ]n concert ]n stagiunea urm[toare, c]nd a repetat Concertul de
Haciaturian cu Orchestra Cinematografiei condus[ de compozitor.
}n concertul din 4 =i 5 mai 2006,
solist a fost violonistul ie=an Daniel Podlovschi. Virtuoz al viorii
– sunet amplu =i bun[ tehnic[
muzical[ – specializat la Julliard
Shool of Music – N.Y., a ob\inut
distinc\ii la concursurile muzicale
interna\ionale <Enescu> =i <Ceaikovschi>. Este unul din soli=tii rom`ni ai viorii, care are acest concert ]n repertoriu. Concertul pentru
vioar[ de Haciaturian este compus
clasic ]n trei p[r\i, allegro-adagioallegro, compozitorul <folosind elemente folclorice armene, pe care
le modeleaz[ ]n tiparul clasic, rezult]nd <o lucrare ce farmec[ =i cucere=te prin imaginile sale ]nsorite, prin lirismul s[u sincer =i prin
bog[\ia melodic[ =i ritmic[>. Daniel Podlovschi a redat ]n mod
pregnant armoniile, plasticitatea
=i coloritul orientale ale concertului,

lirismul p[r\ii a doua – Andante
sostenuto – suger]nd cu fine\e =i
sim\ire <atmosfera tainic[ =i fascinant[ a unei nop\i orientale>. Solistul, acurate\ea sunetelor ]n toate
compartimentele orchestrei, m]nuit[ cu dib[cie de gestica elocvent[
a lui Charles Olivieri Munroe ne-au
cucerit. Aplauze vii =i sus\inute^
S[ men\ion[m c[ lucrarea compozitorului Haciaturian a fost dedicat[ victimelor tragicului accident aviatic ce tocmai avusese loc
]n data de 3 mai.
Dirijorul Charles Olivieri Munroe, n[scut ]n 1969 ]n Malta, a
studiat la Conservatorul Regal de
Muzic[ =i la Universitatea din Toronto s-a specializat ]n Republica
Ceh[ =i ]n Italia la Siena. A participat la concursuri interna\ionale de dirijat, ob\in]nd, ]n 1996,
Marele premiu al Concursului
<Dinu Niculescu> de la Bra=ov.
}n partea doua a concertului,
Filarmonica <George Enescu> a
prezentat <Scherzo fantastic> de
Josef Suk, dou[ mi=c[ri, un staccato =i un vals, pe care dirijorul
Munroe le-a condus cu tehnic[ =i
nuan\e fine. }n ]ncheiere, Simfonia nr. 3 ]n sol minor, op. 42, una
din reu=itele crea\iei lui Albert
Roussel, compozitor considerat la
limita clasicului cu impresionismul. Alc[tuit[ clasic ]n patru
p[r\i, sonat[-lead-scherzo-rondo,
compozi\ia lui Roussel, rar inclus[ ]n programe simfonice, a fost o
surpriz[ pl[cut[ prin acordurile armonioase care le cuprinde, redate
cu muzicalitate de forma\ia orchestral[, care a suferit, rare ori,
de disonan\e ]n compartimentele
de sufl[tori.
Eugen TODEA

Comemorarea zilei de 24 Aprilie la New York
(continuare din pagina 1)

Conferin\a de la New York a
adus argumente =i o viziune foarte clar[ privind viitoarele ac\iuni
ce trebuie ]ntreprinse pentru recunoa=terea genocidului.
Vineri 21 Aprilie la sediul
prim[riei (City Hall) din New York
a avut loc citirea Proclama\iei dat[
de Primarul New York-ului Michael
Blumberg, cu ocazia comemor[rii
genocidului. Evenimentul a fost
organizat de Armenian Assembly
of America. Afi=ele din sal[ purtau
motto-ul lui Martin Luther King Jr:
„Sf]rsitul vie\ii noaste ]ncepe ]n
ziua ]n care devenim indiferen\i fa\[
de lucrurile importante pentru
noi“.
Au participat politicieni =i activi=ti din New York, Melinda Katz,
Peter Vallone Jr. =i Caroline Mallony. Din partea Primarului Blumberg =i a Prim[riei a vorbit Christine Quinn.
S]mb[t[ 22 Aprilie a avut loc o
demonstra\ie anti-armean[ organizat[ de grupul de tineret turci
autointitula\i „Junii Turcii“ Este
pentru prim dat[ c]nd turcii organizeaz[ o astfel de demonstra\ie.
Este o ultim[ ]ncercare, disperat[,
de a pune stavil[, recunoa=terii Genocidului, a=a cum spunea un ziarist turc, „|unami-ul armenesc“.
Contra-demonstra\ia tineretului
armean, superior numeric, a anihilat inten\ia demonstran\ilor.
Duminic[ 23 Aprilie urma s[
aib[ loc, ]n Times Square o mare
demonstra\ie. Din p[cate timpul
nefavorabil a f[cut ca evenimentul
comemorativ s[ fie \inut ]n marea
sal[ a Catedralei Sf]ntul Vartan.

Evenimentul a fost organizat
de Cavalerii Ordinului Vartan Knigths and Daughters of Vartan
- =i sponsorizat de ARMENPAC =i
Armenian Assembly of America,
cu participarea tuturor bisericilor =i
organiza\ilor armene=ti din regiunea New York =i New Jersey.

S[ men\ion[m c[ at]t masa rotund[ din data de 20 aprilie c]t =i
ac\iunea din 23 aprilie au fost organizate de un cona\ional din Rom`nia, doctorul Arthur H. Kubikian (v. foto), medic stomatolog
de mul\i ani membru al organiza\iei Cavalerilor Ordinului Vartan din
New York. Bucure=tean de origine
=i absolvent al =colii armene din
Bucure=ti, s-a stabilit din tinere\e
]n Statele Unite, familia sa fiind
una din primele care au emigrat pe
continentul american. Activ ]n comunitatea din New York face parte
din consiliul parohial al Bisericii
Sf]ntul Sarkis din Duglaston, N.Y.
La evenimentul ce a avut loc ]n
Catedrala Sf]ntul Vartan au vorbit
reprezentan\i cu rang ]nalt ]n Guvernul SUA, senatori =i congresmeni, guvernatori =i politicieni

din zona New York - New Jersey,
democra\i =i republicani, f[r[ deosebire de orientare politic[, c[ci
adev[rul =i dreptatea nu cunoa=te
limite politice.
Dintre participan\i s[ amintim
pe senatorul de NY Charles E.
Schumer, prezent an de an la comemor[rile din aprilie care acum
c]\iva ani a lansat dictonul:
„Dac[ exist[ ]n acest[ lume un
lucru mai r[u dec]t actul de genocid, acesta este nerecunoa=terea lui“.
A mai vorbit guvernatorul Statului New Jersey John Corzine
care a subliniat sprijinul s[u total
fa\[ de cauza armean[, Congresmenii Scott Garrett de NJ =i Anthony D. Weiner de NY, cel ce a
luptat sus\inut al[turi de armeni
ca filmul documentar „Armenian
Genocide“ s[ fie prezentat la TV
f[r[ comentarii anti-armene, Congresmenul de NJ Frank Pallone
Jr., cel mai activ politician proarmean. Dup[ discursurile politicienilor au urmat cuv]nt[rile unui
=ir de profesori, istorici, oameni de
=tiin\[: Prof Dr. Israel W. Charney, Andrew Goldberg, directorul
documentarului despre genocidul
armean. Au vorbit =i conduc[torii
partidelor =i organiza\iilor armene=ti Knights of Vartan, Daughter
of Vartan, Armenpac, Armenian
Assembly, ANCA =i ADL.
Aceste manifest[ri ne dau speran\a c[ nu s]ntem singuri, c[ exist[ at]\ia oameni care nu s]nt indiferen\i la suferin\a noastr[ =i ziua
recunoa=terii genocidului =i de
c[tre Turcia este tot mai aproape.
Edvard JEAMGOCIAN
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Bedros H ORASANGIAN

„Yavrum!“
Radio Rom`nia Cultural a dedicat o ]ntreag[ emisiune lui William
Saroyan, cu prilejul comemor[rii a 25 de ani de la moartea scriitorului
american. La conturarea personalit[\ii <micului Will> (cel mare r[m]ne
Shakespeare!) a contribuit al[turi de realizatorul emisiunii, Titus V]jeu
=i profesorul Dr. Dan Grigorescu, fost director al Centrului Cultural
Rom`n din New York. Bun cunosc[tor al prozei/artei/culturii americane
dar =i un trainic autor. Bibliografia lui Dan Grigorescu este remarcabil[.
O spunem, azi =i acum, c]nd tenta\iile televiziunilor =i ale marilor ziare
atrag mai v]rtos pe intelectuali. Publicitatea, popularitatea =i, de ce nu,
banii convertesc pe destui la jocul spectaculos, dar efemer, al str[lucirii de-o clip[.
Nimic din toate acestea la William Saroyan. Armean get-beget =i
american ]ntr-o propor\ie similar[ dac[ ar fi s[ folosim formula descoperit[ =i patentat[ de Aznavour. Scrim despre Saroyan =i personajele
lui, at]t de dragi =i nou[, cu g]ndul la o pagin[ de ziar, unde o ]ntreag[
istorie a tragediei armene=ti din 1915 este mistificat[ vulgar =i cu rea
credin\[. Nu intr[m ]n detalii polemice – TOTUL este minciun[ ce se
vrea o lec\ie de logic[ =i realizarea unui pseudoadev[r – dar vrem s[
contur[m, cu g]ndul la William Saroyan, cr]mpeie dintr-o istorie de
familie din care nu a mai r[mas nimic.
Bunica mea, Mairam, din neamul Oskanienilor, originari din Aghn
(Eghine, azi Turcia) ]mi spunea <Yavrum!> cu o c[ldur[ =i o tandre\e
care nu pot fi traduse nici ]n armene=te, nici ]n rom`ne=te.
Cum s[ spui <Yavrum!> ]n engleze=te sau nem\e=te, \i se strepezesc
din\ii! Asta nu poate s[ priceap[ un diplomat, c[ imaginile =i sunetele
s]nt mai presus de strategiile politico-diplomatice. Armenii =i turcii au
convie\uit sute de ani, dincolo de statutul lor de <millet>, de <bedel>-ul
care-l pl[teau ca b[rba\ii s[ nu fac[ armat[ =i dincoace de bisericile,
casele =i familiile lor r[sp]ndite pe tot cuprinsul Asiei Mici. Catastrofa
din 1915 nu poate =terge instantaneu, ]n doar c]teva luni, o mie de ani
de convie\uire. Comun[. }ncerc[m s[ atingem factori psihologici mai
profunzi dec]t detectarea vinov[\iilor =i asumarea unor crime. Cine?
De ce? Cum a fost posibil? A fost. Cine nu studiaz[ atent istoria cotidian[ a Bizan\ului =i a Imperiului Otoman, cine nu intr[ ]n psihologia
profund[ a unui complex mecanism ce a func\ionat ATUNCI =i
ACOLO, nu poate pricepe dec]t partea exterioar[ a lucrurilor. Dincolo
de fapte, mereu r[m]ne ceva. Dincolo de bine sau r[u, frumos sau ur]t.
Istoria lui <dac[> nu are relevan\[ dec]t ]n planul specula\iilor. C]nd
la 80 de ani, Ar=avir Acterian se bucura ca un copil de cutia de <lokum>
cump[rat[ de mine de la <Hagi-Bekir> se poate spune c[ ceva-ceva
r[m]ne nealterat ]n noi, dincolo de toate dramele =i tragediile istoriei.
Fascina\ia orientului pentru europeni a fost fapt divers – cotidian pentru
tr[itorii de acolo. Acel <acas[> al milioanelor de evrei, greci =i armeni,
dar =i al\i levantini, <ghiauri> care le-a fost dat s[ tr[iasc[ ]ntre Mediterana, Egee =i Marea Neagr[. C[derea Constantinopolului a fost o
tragedie a Bizan\ului =i a deschis o pagin[ de glorie pentru Imperiul
Otoman. Nu ar fi chiar gre=it c[ acesta l-a continuat. Sub alte forme.
Ajun=i la por\ile Vienei, turcii au ajuns la punctul culminant al unei
glorii. A urmat declinul, a urmat destr[marea unui ]ntreg Imperiu.
Rena=terea noi Republici Turcia pe ruinele Imperiului Otoman, a consfin\it salvarea unei na\iuni. Kemal Mustafa, pe bun[ dreptate supranumit <Ata-türk>, a redat demnitate unui popor care, de ce nu, putea s[ ias[
din istorie. Riscanta idee a grecilor cu <Megdoidea> (<Ideea cea mare>)
de a-i scoate pe turci din Asia Mic[ a dus la ]nfr]ngerea lui Venizelos
la incendierea Smirnei, cu toate atrocit[\ile ce au urmat =i schimburile
de popula\ie ce au modificat configura\ia unei istorii de 2000 de ani.
Istoria =i-a urmat cursul. Cu bune =i rele <Deopotriv[>.
Ura nu poate genera dec]t ur[. O perspectiv[ european-integratoare
poate aduce sub steagul Europei toate aceste popoare devastate de
atrocit[\ile istoriei. Pentru 1915 nu exist[ tocmeal[: a fost. C[ Genocid
sau <dramatice evenimente>, mor\ii =i faptele r[m]n.
Poporul turc, ]naintea autorit[\ilor, va trebui s[-=i asume pagina neagr[
de istorie <De care s[-i fie ru=ine>. Dar orice ru=ine poate fi dep[=it[
prin purificare moral[ =i o etic[ superioar[. Oric]te campanii mediatice ar c]=tiga diploma\ii, oric]te acorduri bilaterale =i strategice vor ]ncheia la Washington sau Londra, adev[rul lui 1915 nu poate fi nici negociat, nici prescris. <Yavrum> =i <Hagi Bekir> ar putea fi garan\iile
unei alte lumi, poate mai bine dec]t cea ]n care au tr[it =i murit ]nainta=ii no=tri.
Ne-ar place s[ scrim o carte despre <Buyuk-Ada> (<Prinkiponitia
– Insula Fecioarei>) =i locurile minunate din preajm[, unde la cafeneaua de l]ng[ <Dolmabahce> nu se mai bea cafea turceasc[, ci <Instant
cafea> sau ceai verde. O Turcie modern[ admis[ ]n UE s-ar ]mp[ca
mai u=or =i cu viitorul =i cu trecutul ei tumultuos.
<Nerde Ciocluk, orda bokluk!> („Unde e lume mult[, s]nt =i multe
necazuri“, s-ar traduce elegant, chiar =i inexact), spune mama la 88 de
ani ai ei, auzind c]\i doctori s]nt ]n comisia care se ocup[ de Traian
B[sescu. Cum s[ nu z]mbe=ti cu g]ndul la Saroyan?

4

ARARAT

Dosar 1915

POLITICA FA|{ DE MINORIT{|I }N TURCIA,
DUP{ TRATATUL DE LA LAUSANNE
(sau <linia> Samsun –Selefkye)
Ast[zi mult[ lume este familiarizat[ cu
politica statelor (europene) fa\[ de minorit[\i =i protec\ia acestora, real[ sau formal[,
=i ea este un capitol de neocolit ]n programul de guvernare a oric[rui guvern. Problema era la ordinea zilei =i la sf]r=itul sec.
XIX =i ]nceputul sec. XX dar era privit[ ]n
alt[ lumin[: statele aveau o mai mic[ r[spundere interna\ional[ ]n aceast[ problem[, dreptul interna\ional era la ]nceputurile
sale iar organiza\iile interna\ionale abia se
conturau. }n aceste condi\ii, un stat cu puternice tradi\ii asiatice se sim\ea ofuscat
atunci c]nd, sub presiunea unor sanc\iuni
economice =i politice venite de la statele
europene, trebuia s[ accepte reguli de
conduit[ fa\[ de minorit[\ile cre=tine de pe
cuprinsul s[u, numite Capitula\ii. Am numit
Turcia. Dup[ semnarea p[cii cu Turcia ]nfr]nt[, dup[ primul r[zboi mondial, la ]nceput la Sevres (cu Turcia imperial[) iar apoi
la Lausanne (cu Turcia republican[), tratatul de la Sevres fiind dat la o parte, s-au prev[zut moduri =i condi\ii de tratare a minorit[\ilor din aceast[ \ar[. Devenite obligatorii pentru guvernele sale prin semn[tura
reprezentan\ilor s[i tratatele men\ionate au
fost ratificate =i m[ refer la cel de la Lausanne1. Era de a=teptat ]ns[ ca Turcia s[
caute s[ eludeze aceste prevederi pe care le
privea nu ca pe ni=te angajamente interna\ionale asumate ci ca pe ni=te concesii
temporare („p]n[ s[ treac[ puntea“) =i pe
care urma s[ le ignore cu prima ocazie.
Ceea ce s-a =i ]nt]mplat. S[ vedem ]ns[
cum.
Istoria a asistat la repetate nerespect[ri
ale tratatelor ]ncheiate iar Turcia nu numai
c[ nu a f[cut o excep\ie dar a fost chiar un
exemplu gr[itor ]n aceast[ privin\[. Turcia
a afi=at ]ntotdeauna o atitudine orgolioas[
=i arogant[ ]n rela\iile interna\ionale ceea
ce uneori i-a adus c]=tiguri nesperate (ex. la
Moscova 1920 =i Lausanne 1923). Turcia
de dup[ Lausanne <prin comitetele sale de
supraveghere foarte asem[n[toare cu ceka
sovietic[, \ine din scurt pe to\i func\ionarii
de la cei mai umili la cei mai ]nal\i, pune
c[lu= justi\iei (…) cu concursul for\at al
popula\iei (…) Pu\in c]te pu\in o disciplin[
total militar[ ]nregimenteaz[ acest popor
turc n[scut pentru r[zboi“2 Ce garan\ii mai
puteau avea minorit[\ile (oricum decimate
=i expulzate, dar ne referim la cei r[ma=i)
]ntr-o \ar[ unde na\ionalismul extrem era o
norm[?
Garan\iile acordate minorit[\ilor prin
Acordul de la Angora (Ankara n.n.) =i mai
ales celor cre=tine erau iluzorii. Mai clar[
]n acest sens era Conven\ia de la Londra din
9 martie 1921. Ea prevedea o jandarmerie =i
o administra\ie mixt[. De exemplu comandantul poli\iei era turc dar avea la dispozi\ia sa ca adjunct un ofi\er francez (]n Cilicia).
Turcia se angaja de a proteja minorit[\ile
prin garantarea egalit[\ii de drepturi ]n fa\a
legii, =i func\ie de procentajul din localit[\i,
s[ asigure o reprezentare echitabil[ ]n poli\ie =i administra\ie. La 26 noiembrie 1921,
avea loc la Yenidje o reuniune bipartit[
dintre repezentan\ii Turciei =i ai Fran\ei (ex
ministrul M. Franklin-Bouillon) cu privire
la minorit[\i. Din procesul verbal al acestei
reuniuni rezulta, printre altele: amnistie general[, suprimarea rechizi\iilor, comisie de
supraveghere a bunurilor =i imobilelor persoanelor evacuate, libertate de mi=care pentru
cre=tini, inclusiv dreptul de a se re]ntoarce
la c[minele p[r[site. Hamid bey a dat asigur[ri solemne celor ]ngrijora\i. Dar nimeni
nu a acordat ]ncredere acestor declara\ii.
Astfel, circa 70.000 de cre=tini au p[r[sit
\ara r[m]n]nd circa 10.000. Ce a urmat? Interdic\ie total[ de circula\ie pentru cre=tini.
Refuzul dreptului de a se ]ntoarce la c[minele lor. Comisia de supraveghere a bunurilor nu a func\ionat dec]t la Adana. Marile
planta\ii de portocali de la Deurtyol, pro-

prietate armeneasc[, au fost vandalizate a
doua zi dup[ plecarea trupelor franceze. Chiar
acolo unde ]ncerca s[ ac\ioneze Comisia
de supraveghere, tribunalele, viol]nd legea
amnistiei, intentau procese in absentia refugia\ilor =i confiscau ]n nume de taxe,
amenzi =i impozite toate bunurile. }n scurt
timp Cilicia fu invadat[ de deputa\i, =efi de
ceté, agitatori =i alte personaje notorii
Ittihadiste, plus o armat[ de func\ionari, sus\in[tori ai lui Kemal Mustafa care se gr[beau s[ fac[ avere chiar dac[ nu erau din
partea locului. Era suficient s[ pretind[ la
tribunal o imaginar[ datorie a unui armean
=i aceasta le era imediat acordat[, dac[ jurau
pe… Coran. C[ci un jur[m]nt fals contra
unui cre=tin nu este un p[cat pentru un musulman! S-au ]nregistrat, ]ntre ianuarie 1921
=i decembrie 1923, nu mai pu\in de 3500
de asemenea decizii. Iat[ un exemplu: Familia sirian[ Tambe, poseda ]n apropiere
de Adana 2000 de hectare de culturi de bumbac =i cereale valor]nd 150000 lire turce=ti.
Dup[ fuga acestora a pus ochii pe aceste
terenuri Bosnali Salih Efendi, un musulman
bosniac care ]n ]n\elegere cu grefierul tribunalului „l-a urm[rit“ pe Tambe pentru suma
de 9000 lire turce=ti. Tribunalul i-a v]ndut
la licita\ie terenurile cu 10000 de lire.
Campania de intimidare viza pe pu\inii
cre=tini ce nu plecaser[. Presa a publicat un
anun\ prin care cre=tinii puteau s[ beneficieze timp de o lun[ de dreptul de ob\inere
pe loc a unui pa=aport =i viz[ de plecare.
Simultan se publicau articole violente contra cre=tinilor. La pia\a acoperit[, se prezentau turci la pr[v[lia cre=tinului spun]nd
<Tu e=ti obligat s[ pleci! Vinde-mi pr[v[lia
ta, uite o chitan\[, semneaz[ =i m]ine cape\i
banii, acum d[-mi cheile!> De regul[ comerciantul ceda. A doua zi c]nd se prezenta
nu primea nimic =i era dat afar[. La 14 noiembrie ziarul Teddjedud ce apar\inea lui
Cingani Ibrahim, unul din principalii autori
ai dezordinilor din timpul ocupa\iei franceze, a publicat un articol ]ntitulat C[ra\iv[! unde scria: <Tr[d[tori, ce a\i transformat \ara ]n ruine, care a\i vrut s[ nimici\i
\ara noastr[ ded]ndu-v[ la atrocit[\i re]nnoite ale inchizi\iei =i chiar ale lui Neron,
criminali, asasini, lupi, c[ra\i-v[!(…)“ Na\iunile greac[ =i armean[, ]n ]ntregul lor,
precum =i femeile, fetele, adul\ii, b[tr]nii,
f[r[ excep\ie s]nt considera\i <Comitagii>3.
A urmat panica general[ care a pus pe fug[
pe grecii =i armenii ce mai r[m[seser[. Au
mai r[mas doar c]teva sute ]n ora=. Iar ]n
martie 1923, cu prilejul vizitei lui Kemal
Mustafa ]n Cilicia a avut loc un masacru
atroce. Astfel la Fekke (]ntre Sis =i Hadjin)
o a=ezare important[ cu popula\ie mixt[ un
ofi\er turc escortat de c]\iva solda\i a invitat preotul =i enoria=ii s[ se adune ]n biseric[
pentru un mesaj al guvernului. Dup[ ce
por\ile au fost ]nchise solda\ii au dat foc
bisericii stropind-o mereu cu benzin[. Astfel
80 de greci au fost carboniza\i. }n localitate
s-a organizat o v]n[toare de fete pe care
turcii le-au violat dup[ obicei. C]\iva b[tr]ni
=i copii au fugit ]n p[dure =i r[t[cind ca
animalele au ajuns cu greu la Cezareea.
Dup[ februarie 1923 c]nd s-a semnat
protocolul dintre Venizelos =i Ismet Pa=a
privind schimbul de popula\ii, imobilele
grece=ti au fost luate cu asalt.
La 15 aprilie 1923 guvernul turc a promulgat o lege, simpla transpunere a legii
odioase din noiembrie 1915, privind Bunurile Emigra\ilor. Conform legii, s-a ]nfiin\at Tasfie-Commission ]n iunie 1923.
Scopul acestei comisii era , sub aparen\a de
protec\ie a bunurilor cre=tine, s[ disperseze
aceast[ imens[ avere. Astfel la Adana au
fost ]nsu=ite moara armeneasc[ Acikian =i
dou[ uzine apar\in]nd unui francez ]n ciuda
unui contract pe care acesta ]l avea confirmat la Constantinopol =i validat de autorit[\i. Apoi, ministrul Economiei na\ionale

a adresat o circular[ tuturor ]ntreprinderilor
str[ine ordon]nd ca s[ ]nlocuiasc[ angaja\ii
s[i cre=tini =i evrei cu personal ]n exclusivitate turc musulman. Din garan\iile
privind minorit[\ile nu a mai r[mas nimic.
}n februarie a fost profanat cimitirul militar
francez din Mersin, f[r[ ca poli\ia turc[ s[
schi\eze un gest pentru g[sirea vinova\ilor.
Modul ]n care priveau autorit[\ile turce=ti drepturile minorit[\ilor dup[ Lausanne
se poate deduce =i din acest pasaj din
cotidianul Yeni Gun (oficiosul regimului de
la Ankara) care coment]nd t[r[g[narea ratific[rii tratatului de c[tre Fran\a scria <Nu se
poate spune c[ ]nt]rzierea datorat[ Fran\ei
privind ratificarea tratatului nu ne-ar fi dezagreabil[; dar privind lucrurile mai ]ndeaproape, vom vedea c[ aceasta este spre binele nostru. Dac[ alegerile vor da un c]=tig
st]ngii, noi vom putea rezolva problema
=colilor cre=tine, cu alte cuvinte vom putea
s[ le ]nchidem.> Prin abolirea capitula\iilor
Alia\ii au privat minorit[\ile de orice protec\ie, dar ]i alimentau cu promisiuni =i
]ndemnuri la rezisten\[ fa\[ de opresor.
Prevederile tratatului referitor la <schimbul de popula\ii> au ]nsemnat pierderi materiale, durere fizic[ =i moral[, dezr[d[cinarea familiilor din locurile natale, smulg]ndu-li-se c[minul, obiceiurile, prietenii,
orizonturile ancestrale =i amintirile. De fapt
era o deportare. Turcii chiar legiferaser[ mai
]nainte aceste m[suri: legea din noiembrie
1915. Un comentator nota: <Cer]nd acest
transfer, atavismul lor i-a adus ]n timpurile
lui Erthogrul c]nd emigrarea unui popor se
f[cea f[r[ alt[ formalitate dec]t str]ngerea
corturilor =i ]nc[rcarea ]n c[ru\ele trase de
bivoli>4
Armenii ca =i asiro-caldeenii s-au ]ncrezut f[r[ rezerve ]n Alia\i. Dar faptele nu
le-au dat dreptate. Deoarece <Marea Britanie poart[ ]n cea mai mare parte r[spunderea pentru cele ]nt]mplate. Ea a ridicat pe
greci ]n serviciul propriilor sale ambi\ii
pentru a-i abandona apoi f[r[ ru=ine; iar
Fran\a poart[ partea sa de vin[ pentru exodul minorit[\ilor din Cilicia =i Siria de nord.
+i am]ndou[ ]mpart, ]mpreun[ cu Statele
Unite ru=inea de a fi abandonat Armenia>5.
Tratatul de la Lausanne con\inea prevederi privind drepturile minorit[\ilor din
Turcia. |in]nd seama de precedente se impunea intrarea ]n vigoare a acestor prevederi imediat, la 24 iulie 1924, ceea ce nu s-a
]nt]mplat. Na\ionali=tii turci au profitat de
r[gazul dintre semnarea tratatului =i ratificarea sa pentru a pune marile puteri ]n fa\a
faptului ]mplinit. Veni\i din str[fundurile
Asiei, turcii au g[sit aici popoare cu mult
mai vechi a=ezate ]n vetrele lor =i pe care
nu au reu=it s[ le asimileze. Au decis deci
pur =i simplu s[ le alunge sau s[ le nimiceasc[.
Dup[ Lausanne, presa din Ankara =i
Constantinopol a comentat un proiect de
lege ]naintat de guvern la Marea Adunare
conform c[ruia va fi interzis armenilor s[
locuiasc[ la est de linia care leag[ localit[\ile Samsun (port la Marea Neagr[)
=i Selefkye (la Marea Mediteran[) (subl.ns);
arabilor li se va interzice s[ locuiasc[ ]n
vylaietele limitrofe Irakului =i Siriei; le va
fi interzis georgienilor s[ locuiasc[ ]n
vylaietele Rizeh, Kars =i Ardahan; ]n plus,
toate comunit[\ile ce vorbesc o alt[ limb[
dec]t turca, cu excep\ia kurzilor, nu vor
avea dreptul s[ alc[tuiasc[ a=ez[ri =i sate
de sine st[t[toare. Mai mult dec]t at]t, cu
excep\ia Constantinopolului, num[rul neturcilor dintr-o localitate oarecare din Turcia
nu va putea dep[=ii 10% din popula\ia turc[! Asta da politic[ minoritar[! }ntre paranteze fie spus nici nu puteau turcii s[ defineasc[ mai bine arealul str[mo=esc =i leag[nul istoric al armenilor ce le apar\ine
conform dreptului gin\ilor =i tuturor prevederilor dreptului interna\ional dec]t prin fra-

za subliniat[ mai sus! C[ acest proiect de
lege venea ]n flagrant[ contradic\ie cu art.39
al tratatului nu avea pe semne nici o importan\[ pentru autorii lui. C[ci art. 39
gl[suie=te: <to\i locuitorii Turciei, f[r[ deosebire de religie, s]nt egali ]n fa\a legii.> El
contravenea =i art.37 care prevedea: <Turcia se oblig[ ca prevederile con\inute ]n
art. 38 =i p]n[ la 44 inclusiv s[ fie recunoscute ca fundamentale astfel c[ nici o
lege =i nici un regulament =i nici o ac\iune
oficial[ s[ nu vin[ ]n contradic\ie cu ele.>
Proiectul de lege legifera deportarea ]n mod
clar prev[z]nd ca popula\ia din regiunile cu
sol infertil s[ fie mutat[ for\at ]n regiunile
cu sol fertil. Proiectul de lege mai anula =i
articolul 40 care prevedea organizarea de
=coli =i l[ca=e de cult pentru minorit[\i deoarece acestea, reduse numeric, nu mai aveau
for\a financiar[ de a le sus\ine. }n Jurnalul
Oficial din vilayetul Constantinopolului
din 12 martie 1924 se publica o circular[
prin care se interzicea inspectarea =colilor
armene de c[tre reprezentan\ii Patriarhatului =i a Consiliilor Eparhiale, contrar
prevederilor art.40! }n ciuda asigur[rilor
date de Ismet Pa=a, guvernul de la Ankara
a proclamat c[ drept urmare a desfiin\[rii
Califatului, Patriarhatele =i Marele Rabinat
vor fi suprimate. Ferid Bey, pe atunci
comisar la Ministerul de Interne declara ]n
ziarul Yeni Adana din martie 1924: <Nu se
pune chestiunea re]ntoarcerii armenilor
care au p[r[sit \ara din proprie ini\iativ[.
De altfel s]ntem pe punctul de a lua o
decizie de a oferi bunurile lor abandonate
musulmanilor care au suferit de pe urma
invaziei> (franceze n.n.). }n aceste condi\ii
nu mai poate mira pe nimeni lectura
acestui pasaj publicat sub semn[tura unui
oarecare Djelal Noury, la 5 aprilie 1924 ]n
ziarul Ileri: <Dac[ ace=ti compatrio\i (turcii
ne-musulmani) vor dori s[ insiste asupra
drepturilor minorit[\ilor, situa\ia va fi
foarte stranie din punct de vedere practic.
Ei vor r[m]ne ]n s]nul Republicii ca o
fac\iune aparte… S-ar putea foarte bine s[
existe turci-evrei =i turci-ortodoxi. Numai
comunitatea de limb[ e cea care creaz[
unitatea dintre cet[\eni. Dac[ comunit[\ile
doresc s[ p[streze dialectele (?) lor, fuziunea va fi dificil[. Cum putem s[ ne imagin[m c[ un turc sincer poate frecventa o
=coal[ greceasc[? }n aceste condi\ii va fi
mult mai ]n\elept pentru grecii, armenii =i
evreii din Constantinopole s[-=i caute ]n
Europa =i ]n America o nou[ patrie… Ei
trebuie, p[str]ndu-=i religia, s[ se converteasc[ la turcism, de nu s[ se care!…
Pentru ei Constantinopolul va fi un infern
economic…> Noi valuri de emigr[ri au
urmat.
Acum Turcia putea s[ respecte un tratat
cu toate articolele lui… deoarece ele nu mai
aveau obiect! Cititorul este invitat s[ fac[ o
minim[ documentare spre a vedea dac[ ]ntre
timp s-a mai schimbat ceva ]n Turcia. Ne
m[rginim s[ facem remarca p[str[rii ]n vigoare =i ]n prezent a interdic\iei re]ntoarcerii armenilor pe p[m]nturile lor. +i dac[
Turcia va intra ]n UE ?! Dac[ bunicul meu
va veni atunci cu acte la Strassbourg s[
revendice case =i terenuri?! Este interesant
de studiat legisla\ia , dar =i aplicarea ei
privind statutul minorit[\ilor din Turcia zilelelor noastre. Ca =i legisla\ia patrimonial[. O concluzie se impune totu=i: trecutul
nu poate fi desp[r\it de prezent.
A.SAHAG
1
<O pace victorioas[ cu bilan\ dezastruos> cum o numea un contemporan;
2
Compte R. De Gontaut-Biron, L. Le
Reverend, „D’Angora a Lausanne“ Paris,
Plon 1924, p.194 =i urm;
3
Adic[ membrii ai comitetelor revolu\ionare de rezisten\[;
4
Roger Labonne <Lausanne et la question turque> Revue des Paris 15 iunie 1924;
5
Vezi nota. 2, pag.161. Partidul Democrat s-a opus politicii americane cer]nd denun\area tratatului de la Versailles.
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Un prieten al armenilor

NICOLAE GAZDOVITS

Domnule Gazdovits, ]n primul r]nd am
dori s[ v[ felicit[m =i noi pentru frumoasa
v]rst[ pe care o ]mplini\i ]n aceast[ lun[.
Colabora\i cu noi, armenii, ]nc[ din anul
1991, =i, deocamdat[, s]nte\i singurul „nearmean“ istoric ce s-a ocupat de problematica armenilor din Transilvania.
Dumneavoastr[, a\i f[cut un scop
]n a releva istoria =i trecutul armenilor =i celorlal\i interesa\i de
aceast[ tematic[. A= vrea pentru
]nceput s[ v[ ]ntreb care a fost contextul ce v-a ]ndrumat ]n aceast[
direc\ie?
}n anul 1990, domnul profesor
Varujan Pambuccian mi-a fost coleg de serviciu la Institutul de
Cercet[ri pentru Tehnica de Calcul
din Bucure=ti. }n acela=i an am
avut ocazia s[ vizitez Muzeul =i
Biblioteca „Dudian“ din Bucure=ti.
Printre c[r\ile aflate la bibliotec[
erau numeroase c[r\i scrise ]n
limba maghiar[. }ntruc]t din personalul bibliotecii nimeni nu cuno=tea limba maghiar[, domnul
Pambuccian m-a rugat s[ trec pe la
ei =i s[ le traduc ]n rom`n[ titlurile
acestor c[r\i. Cu aceast[ ocazie am
descoperit c[ printre c[r\i se g[sesc
numeroase lucr[ri care vorbesc
despre istoria armenilor din Transilvania, spre exemplu c[r\ile elaborate de marele c[rturar armean transilv[nean Szongott Kristóf despre
]ntemeierea ora=ului armean Gherla,
ale lui Avedik Lukács, despre ora=ul armean Dumbr[veni =i altele.
}ntruc]t atunci nu se cuno=teau prea multe
lucruri despre existen\a =i marile realiz[ri
ale armenilor din Transilvania, am fost rugat s[ studiez aceste c[r\i =i s[ scriu c]teva
articole ]n limba rom`n[, care s[ fie publicate ]n ziarul <Ararat> =i anuarul <Ani>.
B[nuiesc c[ dumneavoastr[, ca ardelean, a\i fost entuziasmat; ce a urmat?
Am acceptat solicitarea, =i dup[ ce m-am
edificat asupra con\inutului c[r\ilor, m-am
prezentat la domnul Bogdan C[u=, atunci
redactor-=ef al ziarului <Ararat>, pentru ca
]mpreun[ s[ elabor[m un plan tematic,
care s[ corespund[ at]t cronologic, c]t =i
editorial, pentru lucr[rile care urmau s[ fie
elaborate =i publicate. Dup[ definitivarea
planului, pentru mine a urmat o munc[ deosebit de grea, pentru c[ elaborarea lucr[rilor n-a constat numai ]ntr-o simpl[ traducere dintr-o carte, ci ]ntr-o munc[ asidu[ de
documentare din mai multe, =i tot mai numeroase c[r\i =i documente, ale c[ror procurare a necesitat vizitarea sau intrarea ]n
contact cu marile biblioteci din \ar[ =i chiar
din str[in[tate. Astfel, ]ncep]nd din iunie
1993, aproape ]n fiecare num[r al ziarului
<Ararat> mi-a ap[rut c]te un articol.
Perfec\ionarea a urmat de la sine, nu-i
a=a? Desigur c[, nu v-a\i oprit aici…
Cuno=tin\ele mele despre istoria armenilor din Transilvania au devenit at]t de temeinice, ]nc]t domnul Varujan Vosganian
m-a considerat capabil pentru a-mi ]ncredin\a misiunea de a face un documentar de
televiziune despre ora=ul armean Gherla,

Domnul Nicolae Gazdovits cunoscut ]n comunitatea armean[ pentru articolele =i
lucr[rile sale dedicate armenilor din Transilvania a ]mplinit 75 de ani. Cu acest
prilej ne-am g]ndit s[ realiz[m un interviu pentru a afla cum de a ajuns ca ]n preocup[rile sale s[ fie interesat de istoria armenilor din Transilvania.
S-a n[scut la Satu Mare, la data de 7 mai 1931. Dup[ absolvirea +colii Medii
Tehnice Metalurgice din Oradea, ]ntre anii 1949-1951 lucreaz[ ]n calitate de tehnician
metalurgist la uzinele <UNIO> din Satu Mare.
}n toamna anului 1951 este recrutat =i ]ncorporat ]n cadrul For\ilorArmate. Urmeaz[
+coala de Ofi\eri de Transmisiuni, iar ]n anul 1957, absolv[ Academia Militar[
Facultatea de Transmisiuni, devenind ofi\er de stat major pentru trupele de transmisiuni ]n specialitatea de telecomunica\ii radio. Activeaz[ ]n statul major al mai multor
unit[\i operative, precum =i ca profesor la Institutul de Perfec\ionare Ofi\eri
Superiori de Transmisiuni. Este decorat cu dou[ medalii =i trei ordine militare.
}n anul 1979, din punct de vedere politic devine indezirabil =i este exclus din cadrul
For\elor Armate. }=i continu[ activitatea ]n calitate de inginer principal II la Institutul de Cercet[ri pentru Tehnica de Calcul din Bucure=ti. }n anul 1993, s-a pensionat. Ca pensionar, a activat ]n calitate de instructor =ef al Gardienilor Publici al
Jude\ului Ilfov. }n anul 1994, Armata l-a reabilitat. A reprimit calitatea sa de ofi\er
de stat major (]n retragere) pentru trupele de transmisiuni cu gradul de colonel =i a
fost decorat cu Ordinul Pro Patria cu diplom[ =i plachet[. Este membru fondator a
Uniunii Muzeului Regimentului 48 Transmisiuni.

Pagin[ din revista Panorama
ce acord[ o pagin[ lui Nicolae Gazdovits

precum =i s[ scriu o carte despre istoria
armenilor din Transilvania. Filmul a fost
prezentat la televiziune ]n anul 1995 (consultant =tiin\ific Nicolae Gazdovits, realizator Cadri Abibula), iar cartea a fost lansat[ ]n august 1996. M[ m]ndresc cu faptul

c[ am reu=it s[ fac primul film
despre ora=ul armean Gherla,
precum =i cu faptul c[ ]n literatura istoric[ rom`n[ am
reu=it s[ elaborez prima carte
despre istoria armenilor din
Transilvania (Editura Ararat).
De asemenea, s]nt coautor al
c[r\ii Cultura =i arta armean[ la
Gherla (Ararat, 2003).
Ca urmare, ]n perioada anilor 1993-2005, am reu=it s[ public ]n limba rom`n[, ]n revistele
<Ararat>, <Ani> =i <Altera> peste
50 de articole, s[ prezint la diferite conferin\e 4 expuneri, la televiziune dou[ emisiuni =i am
contribuit la un documentar TV.
Domnule Gazdovits, scrierile
dumneavoastr[ (=i ca etnic maghiar) cred c[ nu puteau s[ nu
aib[ un ecou ]n cercurile de specialitate din Ungaria =i, bine]n\eles ]n Transilvania…
Activitatea mea despre istoria armenilor din Transilvania ]n
limba rom`n[ a atras aten\ia ]n
primul r]nd popula\iei armene
vorbitori ai limbii rom`ne din
Ardeal. Mai ales a c[r\ii <Istoria
armenilor din Transilvania>, ]ntruc]t o carte cu o asemenea tem[
]nc[ nu exist[ ]n limba maghiar[. Tema
fiind deosebit de interesant[, am fost solicitat s[ public 4 articole =i s[ \in 7 expuneri
=i ]n limba maghiar[.
Cred c[ =i pe plan interna\ional ecourile datorate muncii dumneavoastr[ de cer-

<EN ROUTE>
La ]nceputul lunii aprilie 2006, am ]nso\it-o pe Anne-Marie,
so\ia mea, la o conferin\[ interna\ional[ ce a avut loc la Phoenix, ]n
Arizona. Desigur, nu puteam s[ pierd ocazia de a vedea Arizona,
stat american situat ]n de=ert =i pe care nu-l v[zusem niciodat[.
Ca s[ ajungem la Phoenix, am luat o curs[ Air Canada care
dup[ o escal[ la Denver, ne-a dus la destina\ie.
}n timpul zborului, am r[sfoit magazinul turistic <En Route> al
companiei aeriene Air Canada (compania na\ional[ Canadian[) =i
am fost mirat s[ g[sesc ]n acest magazin, care promoveaz[ turismul
interna\ional, un articol despre Armenia intitulat <Boutique Armenia>.
Articolul era prezentat ]n sumarul revistei cu o nota =i o poz[
a unui hotel nou din localitatea Avan Dzoraghetz, din provincia
Lori a Armeniei, hotel ce apar\ine companiei Tufenkian Heritage
Hotels. Chiar din acea scurt[ prezentare, era men\ionat faptul ca
Armenia devine o destina\ie turistic[ interna\ional[ gra\ie unui
armean, produc[tor de covoare din SUA, James Tufenkian, care
a construit c]teva hoteluri moderne care au propulsat industria
turistic[ armean[ pe plan mondial.
Articolul, desf[=urat pe 9 pagini, era semnat de ziarista Tracey Eaton care tr[ie=te la Londra. Articolul este prefa\at de un
consilier al guvernului armean pe probleme de turism, Samuel
Sahbazian care spune:
<Exist[ trei lucruri care vor ]mbun[t[\i turismul ]n Armenia:
drumurile noi, mijloacele moderne de comunica\ie =i… WC-urile

Foto: Mihai Gheorghiu

cet[tor, ]n ceea ce prive=te istoria armenilor
din Transilvania, nu s-au l[sat a=teptate…
Ecoul interna\ional al activit[\ii mele
le-am constatat ]n special cu ocazia vizitelor la fiica mea ]n Suedia. Cu aceste ocazii
de 6 ori am fost solicitat s[ \in prelegeri la
Casa Maghiar[ din Stockholm =i s[ scriu
articole ]n ziarul maghiarilor din Suedia.
Tot armenii originari din Transilvania m-au
rugat s[ scriu o carte-rezumat despre istoria armenilor din Transilvania, pe care ei,
pe cheltuiala lor au editat-o la Cluj, cu
ocazia ]mplinirii a 300 de ani de la ]ntemeierea ora=ului Gherla (2000).
Cu ocazia uneia dintre expunerile mele
de la Stockholm, redactorul revistei <American-Hungarian Panorama> ]ntr-un amplu
interviu a prezentat despre activitatea mea
legat[ de istoria armenilor din Transilvania.
V[d c[ v[ sim\i\i bine la cei 75 de ani pe
care i-a\i ]mplinit. S]nte\i neobosit ]n continuare =i b[nuiesc c[ nu v[ ve\i opri aici…
Doresc s[ elaborez o lucrare care s[
oglindeasc[ rela\iile de colaborare care au
existat p]n[ la primul r[zboi mondial ]ntre
armenii din Moldova =i Transilvania, precum =i mai ales ]ntre cele dou[ r[zboaie
mondiale dintre armenii din Bucure=ti =i
Transilvania, ale c[ror promotori au fost
marii c[rturari H. Dj. Siruni, S. Kolangian,
M[g]rdici Bodurian =i al\ii.
M[ preg[tesc pentru lansarea c[r\ii <Istoria
armenilor din Transilvania> ]n limba maghiar[ (Ed. Kriterion), care urmeaz[ s[ apar[
]n luna iunie 2006, cu ocazia s[rb[torii de
Sf]ntul Grigore Lumin[torul, tot ca =i
prima carte despre aceast[ tem[.
Nu putem dec]t ]n numele redac\iei noastre
=i a colaboratorilor no=tri, s[ v[ ur[m mult[
s[n[tate =i s[ dea Dumnezeu ca planurile
dumneavoastr[ s[ prind[ via\[ spre folosul
nostru, al tuturor armenilor din Rom`nia!
La mul\i ani, domnule Gazdovits!
Ararat

mai moderne>. Autoarea confirma juste\ea celor spuse de Sahbazian dar men\ioneaz[ c[ ]n ciuda dificult[\ilor imense prin care a
trecut \ara =i poporul armean (r[zboi, genocid, ocupa\ie sovietic[
=i dezastre naturale), Armenia se dezvolt[ =i se transform[ rapid
]ntr-o destina\ie ce merit[ aten\ia turismului interna\ional.
}n continuare, autoarea vorbe=te despre James Tufenkian care
a contribuit la p[strarea tradi\iilor armene=ti prin revitalizarea fabricilor de covoare manuale din Armenia =i apoi, prin crearea companiei Tufenkian Heritage Hotels, care de\ine trei hoteluri moderne ( numite <boutique> de autoare) =i care mai construie=te ]n
prezent alte dou[. Compania a creat astfel aproape 1700 de locuri
noi de munc[.
Ziarista descrie apoi ora=ul Erevan cu internet cafe-uri, cu magazinele noi ce au ap[rut, cu biserici vechi (s]nt men\ionate =i bisericile distruse ]n timpul regimului sovietic) =i Araratul care prive=te, de la distan\[, acest ora=. Ea nu uit[ s[ men\ioneze acest
munte - inima simbolic[ a Armeniei - care de=i se g[se=te la 32 de
km. dep[rtare de grani\[, r[m]ne un simbol na\ional. Araratul,
spune ziarista, apare pe stema \[rii, pe bancnote sau pe sticlele de
coniac, produs ]n \ar[ si renumit ]n lumea ]ntreag[.
Paginile articolului s]nt bogat ilustrate cu fotografii din Armenia.
Autoarea mai descrie c[l[toria ei prin \ar[, m]nc[rurile din
diferite restaurante, coniacul armenesc =i, referindu-se la armeni
=i la Armenia spune <ve\i r[m]ne ve=nic ]n inima mea>.
P[cat c[ am aterizat la Phoenix, poate ar fi fost mai interesant
s[ fi aterizat la Zvartno\ =i s[ v[d, cu ochii mei, transform[rile =i
schimb[rile ce au loc, ]n fiecare zi, ]n aceast[ \ar[.
Lanis +AHAZIZIAN (Toronto)
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Serial Ararat (1)
MANUC BEI:
O personalitate istoric[
remarcabil[

Pe cînd eram prin =coala elementar[ =i mergeam foarte des la
bunica mea, Eftique Tulbentcian
(n[scut[ Sayan, familie de armeni
ce se stabiliser[ la începutul secolului XVIII în Rusciuc), eram
impresionat de portretele p[rin\ilor =i bunicilor ei, portrete pe
care le avea ag[\ate pe pere\i.
Printre aceste portrete avea =i pe
acela al lui Manuc Bei. Nu =tiu sau
nu îmi aduc aminte de ce acest
portret era acolo. Era acolo pentru
c[ era o rud[ a ei? Era acolo pentru
c[ era o figur[ legendar[ pentru
armeni =i, în special, pentru cei
din Rusciuc? Nu cred c[ voi putea
g[si vreodat[ r[spunsul la aceste
întreb[ri. Un singur lucru îmi este
clar =i anume c[ numele de Manuc
Bei mi-a r[mas întip[rit în minte,
c[, ulterior, am v[zut unde era localizat Hanul lui Manuc =i c[, apoi,
în liceu, am înv[\at c[ Manuc Bei
a ajutat pe Ru=i s[ încheie pacea
cu turcii din 1812.

Cine era Manuc Bei?
Manuc, pe numele de familie
Mirzaian, s-a n[scut în anul 1769,
la Rusciuc, fiind fiul lui Mardiros
Mirzaian =i al Mamilei, fiica unui
bog[ta= armean din acest ora=.
Tat[l s[u era originar din Armenia (partea turceasc[) =i se
instalase în Rusciuc pe la mijlocul secolului XVIII, ora=ul fiind
pe atunci un important centru comercial în Balcani.
Manuc a crescut în casa p[rinteasc[ din Rusciuc – ora= de
care a fost legat toat[ via\a – a înv[\at la =coala armean[ din ora=
=i, la vîrsta de 12 ani, a fost trimis
în Moldova, la Ia=i =i la Boto=ani,
la ni=te negustori armeni, ca s[ se
ini\ieze în afaceri. Aici el a înv[\at limba român[ pe care a st[pînit-o foarte bine.
Dup[ o =edere de 5 ani în Moldova a fost chemat de tat[l s[u
acas[, în Rusciuc, unde, în 1786,
s-a c[s[torit. Prima so\ie a lui Manuc a murit în 1794 =i el s-a rec[s[torit în anul urm[tor cu Mariam,

fiica lui Hagi Hariutiun din ora=.
Dup[ pu\in timp, dup[ cea de
a doua c[s[torie, tat[l s[u a murit
=i Manuc a preluat afacerile lui.
De=i ini\ial Manuc nu era extrem de bogat rela\iile sale cu Tersenec Oglu, guvernatorul Rusciucului, l-au ajutat s[ se lanseze în
afaceri din ce în ce mai mari. Tersenec Oglu avea mereu nevoie de
bani =i Manuc îi st[tea la dispozi\ie cu orice sum[, fapt ce l-a f[cut
s[ devin[ vistiernicul =i sfetnicul
acestui dreg[tor turc. Tot Tersenec
Oglu i-a acordat lui Manuc Mirzaian monopolul vînz[rii m[t[sii,
lînii, bumbacului, tutunului, mirodeniilor =i cerii. Manuc realiza
astfel mari cî=tiguri pe care le împ[r\ea cu puternicul s[u protector.
Tot în aceast[ perioad[, datorit[ afacerilor pe care le f[cea, Manuc a început s[ viziteze Constantinopolul, unde a stabilit leg[turi
cu armeni boga\i din capitala otoman[ dar =i cu oameni însemna\i
din conducerea Imperiului.
Încetul cu încetul regiunea în
care activa a devenit prea mic[
pentru ambi\iile lui Manuc =i |ara
Româneasc[ i se p[rea mai sigur[
=i cu oportunit[\i de afaceri mai
mari. Întîmplarea a f[cut ca
Domnitorul de la Bucure=ti, Constantin Vod[ Ipsilanti, s[ cear[ lui
Tersenec Oglu 500 de pungi de
galbeni, bani pe care Manuc i-a
împrumutat Domnitorului. A=a a
putut Manuc s[ se introduc[ la
Curtea lui Ipsilanti =i s[ reu=easc[
s[ aibe o influen\[ destul de mare
pe lîng[ acest domnitor. A=a se explic[ =i faptul c[, în 1802, Manuc
este numit serdar iar apoi, în 1803,
paharnic.
În aceast[ perioad[ Manuc devine unul dintre cei mai mari negustori =i bancheri din Balcani. El
a fost interesat în a investi din ce
în ce mai mult în |ara Româneasc[ =i în Moldova c[ci aceste
\[ri nu erau pa=alîcuri =i pentru
c[, la Bucure=ti =i la Ia=i, era mai
mult[ libertate decît oriunde în
Imperiul Otoman.
În 1803 Manuc începe construc\ia unui mare han care, vroia el,

Restituiri
s[ rivalizeze, ca m[rime =i comfort, cu celelalte mari hanuri bucure=tene. Acest han – o original[
realizare arhitectonic[ – a fost
construit, îi poart[ numele =i mai
d[inuie =i ast[zi.
În 1804 Tersenec Oglu este asasinat =i Mustafa Bairactar devine
guvernator în Rusciuc ajungînd
în scurt timp s[ lege o prietenie
strîns[ cu Manuc, prietenie bazat[ pe continua lui nevoie de bani.
Bazat pe aceast[ prietenie Manuc
devine vistiernicul lui Mustafa
Bairactar =i, mai mult, omul lui
de încredere, consultat în majoritatea problemelor sale.
În noiembrie 1806 ru=ii au intrat în Moldova iar Imperiul Otoman era zguduit de revolte interne.
Totodat[ în planurile expansioniste
ale Fran\ei napoleoniene =i ale
imperiului \arist Balcanul juca un
rol important. Aceste elemente
semnalau c[ un r[zboi ruso-turc
se apropia. În aceast[ situa\ie figuri politice importante ale Balcanilor, inclusiv mari dreg[tori ai
Por\ii Otomane sau diploma\i ru=i
=i str[ini aveau interesul s[ între\in[ rela\ii strînse cu Manuc Mirzaian, care urma s[ devin[ un personaj din ce în ce mai important
al regiunii.
La 4 noiembrie 1806 trupele ruse=ti treceau Nistrul =i, dup[ ocuparea Moldovei, =i-au urmat înaintarea trecînd Milcovul =i ocupînd
|ara Româneasc[. În cadrul acestui
conflict militar =i politic ce începea s[ se desf[=oare Manuc avea
s[ joace un rol de culise imens, el
=tiind s[ intervin[ la momentele
cele mai oportune cu solu\iile cele
mai bune.
Un eveniment de o deosebit[
importan\[ pentru soarta popoarelor aflate sub jugul otoman =i pentru
|[rile Române=ti se desf[=ura în
Imperiul Otoman. În 1789 Sultanul Selim al III-lea, un sultan tîn[r
ce fusese influen\at de ideile
înnoitoare ale revolu\iei franceze
=i care urm[rea s[ europenizeze =i
s[ modernizeze imperiul s[u, a
întîmpinat, prin inten\iile sale reformatoare, înc[ de la început rezisten\a mulsumanilor fanatici =i
a unei p[r\i din armat[, inten\iile
lui lovind în tradi\iile otomane =i
în structura feudal[ a statului.

Anton Lanis +AHAZIZIAN

Vedere panoramic[ a cet[\ii Rusciuc,
secolul XIX (dup[ un desen de Schwabe)

Mircea Eliade =i armenii (6)

Coresponden\e
28 mai 1929
Caut[ într-o bibliotec[ =i cite=te (în engleze=te poate vei g[si pe la
teosofi)
Prentice Mulfordt
„Les lois du succés“
Cite=te neap[rat o via\[ a Sfîntului Francisc Xavier.
Am fost acas[ =i am stat de vorb[ cu ai t[i… Dorul din ochii lor s[
nu te tulbure în munc[.
Îns[ munc[ f[r[ „realiz[ri culturale” sun[, dac[ î\i mi aduci aminte,
ca în Caragiale al nostru.
Nu! Mircea ˆ realizare spitirual[ ˆ apropiere de El.
Te s[rut,
H.
28 iunie 1930
Mircea, am primit adineauri scrisoarea ta din 6 iunie.
S[-\i r[spund lucrul dracului c[ci e mai grabnic: Nu m-am sup[rat,
nu m-am sim\it jicnit =i nici umilit. Te-am în\eles =i te s[rut. Dar închipuie-\i pe unul cufundat într-un col\ de rug[ciune; vei g[si îndat[ c[
banii t[i nu-i mai pot aduce decît mul\umirea sufleteasc[ c[ este cineva
care îi este prieten bun. Dar banii nu-i folosesc la nimic pentru simplul
motiv c[ nu are nevoie de ei. Îmi pare r[u c[ te deposedezi. M-am gîndit
s[-\i dau o telegram[. Vei =ti c[ dac[ ai trimis banii t[i îmi vor arde
mîinile. Vor fi înapoia\i pentru c[ înc[ o dat[: eu nu am nevoie de bani.
Nu trebuie s[ plîngi acest refuz, c[ci plînsul t[u va fi de ciud[, =i nu
trebuie s[ mori din aceast[ cauz[, deoarece sînt eu, Haig, care r[mîne
acela=i. Eu trec prin aceast[ lume schimbînd raporturi suflete=ti =i deci
ac\iunea ta o v[d ca ac\iune minunat[ a ta pentru tine (te s[rut, s[rut pe
frate), dar nu pot primi bani pentru c[ atunci nu a= mai fi acela care
vreau s[ fiu. Eu nu am necesit[\i sau mai bine zis nu vreau s[ le am.
C[ci de duc lupta – e adev[rat! Dar de cerut nu cer de la nimeni =i nu
primesc de la nimeni. Nu cer decît de la Dumnezeu =i Dumnezeu trebuie s[-mi dea hrana sufletului, îl =tii pe Haig activ =i rece f[r[ vanit[\i.
Am g[sit cheia: încrederea în puterea suprem[. În fiecare zi simt noi
energii. Totul este Energia.
… Aici sînt mul\i care te privesc cu interes. Mul\i iar cu ironie meschin[ de tarab[ ra\ionalist[ (Camil Petrescu). Mi-e scîrb[ de judecata lor.
… Nu fac eu bine cînd tac?
Nimeni nu va =ti unde este ascuns pergamentul pe care îmi sciu
adev[rata mea flac[r[ de diavol.
… Tu s[-mi r[mîi bun prieten, doar \ie î\i voi scrie.
Te îmbr[\i=ez cu dor, cu drag,
Haig
(Originalele în arhiva Mircea Handoca.)

Ochiul cineastului
prive=te lumea prin cuvinte
Sergiu Huzum mi-a fost cel dint]i dasc[l ]n ale filmului, la cineclubul Casei de cultur[ a studen\ilor „Grigore Preoteasa“ din Bucure=ti, pe la ]nceputul anilor 1960. A fost operator, unul dintre cei mai
]nzestra\i ai cinematografiei rom`ne. A lucrat, mai ]nt]i, la Studioul
„Alexandru Sahia“, cu regizori stimabili ca Mirel Ilie=iu =i Paul Barb[neagr[ (cu care avea s[ colaboreze =i ]n Fran\a, unde se va fi stabilit,
la ]nceputul deceniului al optulea, ]mpreun[ cu so\ia sa, scriitoarea
Mioara Cremene). A trecut, apoi, la filmul de fic\iune de lung-metraj,
debut]nd – ca =i Lucian Pintilie – cu filmul lor Duminic[ la ora 6, una
dintre capodoperele cinematografiei rom`ne. Era, acea pelicul[, un
exemplu despre cum se poate crea o oper[ de art[ pe un subiect conformist (scenariul a fost scris de gazetarul Ion Mih[ileanu, tat[l lui
Radu Mih[ileanu, regizorul franco-rom`n de succes actual). Duminic[
la ora 6 =i-a datorat virtu\ile ]n bun[ parte m[iestriei lui Huzum, care
a aplicat acolo nu numai talentul s[u, dar =i o inven\ie a sa, transtrav,
o combina\ie de efect vizual =i dramaturgic ]ntre manevra optic[ de
transfocare =i mi=carea mecanic[ de travelling. Mi-amintesc cum, la
cineclub, Huzum ne propunea s[ „decup[m“ secven\e din film =i chiar
ne invita la film[ri. A mai f[cut, cu Pintilie, o alt[ pelicul[ remarcabil[,
Reconstituirea, de data asta pe un scenariu dup[ o proz[ iconoclast[
(autor Horia P[tra=cu).
Cinematografia rom`n[ a avut ]ntotdeauna mai mul\i buni operatori dec]t buni regizori, sau – altfel scris – operatorii au fost, ]n meseria lor, mai valoro=i dec]t regizorii (dovad[ c[ unii chiar au devenit regizori), nu numai pentru c[ profesiunea lor e una tehnic[, ci =i pentru
c[ ei i-au ad[ugat acesteia valen\e estetice, ]n vreme ce majoritatea regizorilor =i-au tratat profesiunea prin excelen\[ de natur[ estetic[
printr-o viziune exclusiv tehnicist[. Sergiu Huzum a fost unul dintre
ace=ti operatori, un cap de serie.
+i iat[-l debut]nd ]n arta scrisului. Citesc cu ]nt]rziere de c]\iva ani
Obiective subiective de Sergiu Huzum (Albatros, 1999), o carte al c[rei
titlu ambiguu desemneaz[, totu=i, foarte exact genul pe care-l abordeaz[ autorul. Am preluat, ]n capul acestei recenzii, subtitlul volumului,
care, =i el, expliciteaz[ con\inutul, am]ndou[ – titlu =i subtitlu – corect
sus\inute (aproape pleonastic) de ilustra\ia copertei. Obiective subiective
este un soi de jurnal-medita\ie, fiecare dintre cele vreo sut[ de reflec\ii
de ]ntindere variat[ – de la doar un r]nd la c]teva pagini – fiind datat[,
localizat[ (]ntre 17/03/1997 =i 09/04/1999, fie la Le Tréport, fie la
Paris) =i intitulat[ invariabil cu matricea C]teva g]nduri despre…

ARARAT

Culturå
Prezent[m, în sfîr=it, al treilea
„volet“ al activit[\ii traduc[torului Agop Bezerian. Mai întîi îns[,
o recuperare din activitatea de
traduc[tor din literatura indian[
clasic[ =i modern[. Un titlu care
ne-a sc[pat în primul episod al
acestui comentariu: e vorba de
volumul Adio, prietene al lui Rabindranath Tagore ap[rut în 1991
la, pe atunci, prestigioasa editur[
Univers. În debutul cuvîntului s[u
introductiv, Agop Bezerian recapituleaz[, indirect, volumele pe care
le-a t[lm[cit (de la epopeile Ramayana =i Mahabhrata, dar =i
Sakuntala a clasicului Kalidasa la
romancierul interbelic Prem
Chand), f[cînd o serie de considera\ii asupra literaturii indiene
„aculturate“ (unii ar spune „colnizate“) de britanici în epoca modern[: „Sub influen\a confra\ilor
europeni =i, în primul rînd, a celor
englezi, scriitorii indieni adopt[
formele consacrate ale literaturii.
Cu toate acestea, la un examen
atent, se va constata c[ operele lor
r[mîn cu adev[rat indiene, pîn[ în
epoca noastr[, c[ci sub înveli=ul
prozei sau al versului modern ei
continu[ s[ fie ata=a\i spiritului
na\ional“. În parantez[ fie spus,
Bezerian - licen\iat în anglistic[ nu este un traduc[tor direct din
dialectele/limbile indiene, ci din
englez[, mai exact prin mijlocirea
limbii engleze. Antologia Tagore
a fost realizat[ - dup[ cum afl[m
dintr-o not[ a traduc[torului - „=i
datorit[ domnului Krishna R. Kripalani, reputat scriitor =i critic literar indian, autorul versiunii engleze a celor dou[ mini-romane“.
Tot lui Krishna R. Kripalani i se
datoreaz[ numeroasele note explicative din subsolul paginilor. Prefa\a prezentului volum îi ofer[ lui
Bezerian prilejul unui rapid, dar
oportun survol al literaturii indiene interbelice, f[r[ a uita autori
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Agop Bezerian - al treilea „volet“
mai noi precum Mulk Raj Anand,
Bhabany Bhattacharaya, K.A. Abbas, Manohar Malgonkar sau Anita Desai. Ar merita - ad[ug[m noi
- ca aten\ia traduc[torului s[ se
îndrepte azi, în epoca de emergen\[ a studiilor postcoloniale, =i
asupra unor scriitori de stringent[
actualitate precum V.S. Naipaul,
de pild[. Iat[ =i un excurs asupra
culturii bengaleze, în mijlocul

c[reia s-a format Tagore: „Sub influen\a „iluminismului european“
cultura cunoa=te în Bengal o
dezvoltare str[lucit[ din secolul
trecut =i pîn[ în zilele noastre. Ram
Mohan Ray - filozof cu o cultur[
enciclopedic[, Pearney Chand Mitra - considerat pionierul romanului indian modern, Bankim Chandra Chatterji - poet =i filozof,
autorul imnului Vande Mataram... care a însufle\it decenii dea rîndul masele la lupta pentru
libertate =i independen\[ - au tr[it =i
au creat în plin secol al XIX-lea,

G]ndurile care materializeaz[ ]n cuvinte
privirea cineastului se nutresc din fapte cotidiene: unele, din realitatea familiar[ =i familial[
a autorului care =ade, c]teodat[, pansiv pe terasa unei cafenele =i contempl[ p[s[rile, marea, cerul…; altele, din evenimentele interna\ionale percepute din paginile ziarelor sau de
pe ecranul televizorului. C]te unele t[lm[cesc
sim\ul artistic al lui Huzum, cum sunt cronicile pertinente la filmul Craii de Curte-Veche
al regretatului Mircea Veroiu, la spectacolul
de teatru cu Danaidele ]n regia lui Silviu Purc[rete =i chiar – una negativ[ – la Italianca ]n
Alger, pus[ ]n scen[ de Andrei +erban la
Opera din Paris.
Democrat =i liberal ]n cuget =i ]n sim\iri,
Sergiu Huzum ]nfiereaz[, ori de c]te ori are
sau ]=i creeaz[ prilejul, „binefacerile“ comise
=i l[sate pretutindeni de calmuci, cum ]i porecle=te pe n[scocitorii, purt[torii =i inoculatorii

precum =i Sarat Chandra Chatterji
=i Bhibuti Bhushan, a c[ror activitate literar[ s-a prelungit pîn[
la jum[tatea secolului actual“. +i,
pentru cei care nu cunosc anvergura personalit[\ii acestui veritabil
„om universal“ al Indiei moderne,
o succint[ punere în tem[: „Cel
care avea s[ repun[ în drepturi
gloria str[veche a Indiei =i s[ redezv[luie în fa\a ochilor uimi\i ai
omenirii cultura multimilenar[,
profund original[, a unuia dintre
cele mai înzestrate popoare, s-a
n[scut la 7 mai 1861, la numai
cî\iva ani dup[ „r[scoala sepailor“, consemnat[ în istoria Indiei
ca „primul r[zboi de independen\[“. În lunga lui via\[ (a murit la 7
august 1941), Tagore a creat =i a
l[sat patriei sale =i omenirii o vast[ oper[ compus[ din zece romane,
treizeci de dramatiz[ri =i poeme
dramatice, o sut[ de povestiri,
precum =i peste trei mii de poeme
care sînt recitate pe melodii compuse tot de el. C[ci Tagore nu a
fost doar prozator =i poet, ci - totodat[ - compozitor, pictor, eseist,
filozof, pedagog. Cu alte cuvinte
- un autentic umanist demn de rena=terea Indiei“. Biografia operei
=i a omului Tagore („Robbi Takkur“ pentru indieni) seve=te drept
cadru pentru comentarii concise
=i p[trunz[toare pe marginea celor dou[ romane =i ale povestirilor.
Primul, Adio, prietene, este calificat drept încînt[tor prin dezinvoltura criticii sociale =i prin stilul
„tineresc“ al vîrstnicului autor, iar
al doilea, Gr[dina - ca un roman
cu implica\ii „psihanalitice“, povestirile traduse - considerate de
unii superioare romanelor - suge-

rînd prin concentrare scenariul de
film.
L[sînd deoparte preocuparea
constant[ pentru cultura indian[,
interesul lui Agop Bezerian s-a
focalizat, nu mai pu\in, asupra
unui gen considerat suspect (cite=te: senza\ionalist, vulgarizator)
de c[tre cititorii mai preten\io=i.
E vorba de volumele despre enigme, mistere, paranormal, ocultism,
ezoterism =i de monografiile
popularizatoare ale unor curente
religioase (ex. gnosticismul) ap[rute la editura Saeculum. S[ spunem doar c[ o asemenea prezum\ie ni se pare a fi deopotriv[ pripit[ =i nedreapt[. Atît cartea semnat[ de Victoria LaPage despre
Shambala. Fascinantul adev[r
ce se ascunde în spatele mitului
Shangri-la (2002) cît =i ghidul monografic al lui Stephan A. Holler
(Gnosticismul. O nou[ concep\ie asupra str[vechii tradi\ii a
cunoa=terii eului interior, 2003)
sînt lucr[ri sobre, riguroase =i informate, demne de consultat cu
încredere. Ele nu se adreseaz[
speciali=tilor, dar pot constitui
pentru publicul larg, avid de cunoa=terea celor ascunse =i nev[zute ale existen\ei, o hran[ spiritual[ cîtu=i de pu\in toxic[ - dimpotriv[. Iar temele c[r\ilor explic[,
în bun[ m[sur[, resorturile interioare care au dus la traducerea
Jocului de smarald al lui Ioan
Petru Culianu, discipol al lui Mircea Eliade =i specialist redutabil
în studiul gnosticismului. Gre=im
oare prea mult dac[ vedem în traducerea lor un discret act pedagogic, o pedagogie a c[ut[rii misterului într-o lume pragmatic[ =i

de ideologie comunist[, transfer]ndu-le etnonimul popula\iei p[storilor nomazi de origine
mongolic[ din sud-vestul Rusiei. Adev[rul este
c[ multe dintre r]ndurile =i g]ndurile a=ternute
de Huzum, uneori ]n dialog imaginar cu un
alter ego, alteori ]n\es]nd pagina cu semne de
]ntrebare, ar putea fi semnate de cititorul care
]i ]mp[rt[=e=te nelini=tea, ]ngrijorarea =i m]nia
asupra unei epoci destructive =i barbarizate.
Odat[, C]teva cuvinte despre „De ce?“ ]n=ir[
tarele rom`nismului infestat de comunism =i
curtat de capitalism. Alt[ dat[, C]teva cuvinte
despre „Secolul XX“ stigmatizeaz[ cruzimea
parafraz]nd limbajul cinematografic: „Lini=te!
Aici se extermin[!“ Pe alocuri, autorul e la fel
de laconic =i percutant: „Ce poate fi mai r[u
dec]t comunismul? Ceea ce urmeaz[ dup[ el!“
sau „– Bun[ ziua! Am impresia c[ nu m[ recunoa=te\i. – Cum s[ nu. }mi aminti\i de cineva
pe care nu-l cunosc…!“ sau „– De ce scrii
toate astea, Sergiule? – Neg[sind ]n libr[rii cartea pe care am chef s-o citesc, mi-o scriu singur, drag[!“
}ntr-un loc (C]teva cuvinte despre „1/6.000“),
scriind despre cazul unui francez „sechestrat“
de Armata Ro=ie =i dus ]n Uniunea Sovietic[,
de unde a fost recuperat =i a revenit ]n \ara sa
abia dup[ 50 ani, Sergiu Huzum – foc=[nean
de ba=tin[ =i str[-str[nepot al lui Mihail Kog[lniceanu – ]=i transleaz[ g]ndul la armenii din
ora=ul s[u natal, repatria\i cu false f[g[duin\e
]n Armenia Sovietic[ prin 1946-48 (vezi pasajul al[turat).

Sau cele ale muntelui Ararat, – cu toate c[ nu
se afla pe teritoriul Armeniei Sovietice –, sub
imaginile c[ruia scria ]ns[ c[ cercet[rile arheologice pentru descoperirea r[m[=i\ilor Arcei
lui Noe <continu[ f[r[ oprire>. }n text se
garanta gratuitatea ]nv[\[m]ntului, gratuitatea
medical[, gratuitatea apartamentelor nou construite etc. etc. Dar lucrul cel mai important
era c[ drumul cu trenul pentru toat[ familia
armeneasc[ =i transportul tuturor lucrurilor pe
care fiecare om le avea ]n cas[, indiferent de
greutatea lor, erau gratuite. Mul\i armeni din
Foc=ani s-au ]nscris s[ plece atunci. Degeaba
umbla Domnul Ferhat, prietenul bunicului =i
al tatii, s[ explice oamenilor c[ totul nu este
dec]t o ]n=el[torie.
+i a=a au plecat, cu trenuri speciale, o bun[
parte din armenii din Foc=ani. Pe Cocoric[
Vahtanian, colegul meu de clas[, vecinul meu
de cas[ =i prietenul meu de suflet, l-am condus la gar[. Dup[ c]te se explica, un tren pleca
prin Reni, iar cel[lalt prin Ia=i. De atunci
nimeni nu a mai auzit nimic despre cei pleca\i.
}n schimb, c]teva s[pt[m]ni mai t]rziu, o
veste nemaipomenit[ a cutremurat Foc=aniul.
}ntr-o noapte, domnul =i doamna Ferhat au
fost schingiui\i p]n[ la moarte, la ei ]n cas[.
– Oare cine s[ fi f[cut nelegiuirea asta, c[
doar erau oameni at]t de cumsecade? se v[ic[rea prostimea.“

„Dar ]n Rom`nia? M[ g]ndesc a=a: cum s-ar
]nt]mpla lucrurile? Exist[ oare o astfel de asocia\ie neguvernamental[ care s[-i depisteze,
de pild[, pe armenii ]n=ela\i de ru=i =i convin=i
s[ plece ]n ’45, ’46, ]n Armenia Sovietic[?
Parc[ rev[d =i ast[zi ziarele ilustrate ]n culori
sc]nteietoare, =i, culmea culmilor, tip[rite ]n
dou[ limbi, ]n armean[ =i rom`n[, pentru a fi
distribuite gratis, luni =i luni de zile. Mi-aduc
aminte ca azi, pozele cu catedralele din Erevan.

Citind toate acestea =i ]nc[ altele ]n cartea
unui cineast al c[rui ochi n-a gre=it niciodat[
=i ale c[rui g]nduri au fost la fel de curate ca
=i imaginile pe care le compunea, nu te po\i
ab\ine s[ te ]ntrebi ca el: De ce? De ce exist[
at]ta violen\[, josnicie =i str]mb[tate ]n lume?
De ce exist[ at]\ia oameni violen\i, josnici =i
str]mbi? De ce, tizule? }ntrebarea r[m]ne f[r[
replic[: Sergiu Huzum a murit la 25 noiembrie 2004, ]n v]rsta de 71 ani.
Sergiu SELIAN

mai desacralizat[? Preciz[m c[ t[lm[cirile ambelor volume sus-men\ionate au fost realizate de c[tre
Agop Bezerian în colaborare cu
fiica sa, Daniela, vîrsta înaintat[
=i sl[birea progresiv[ a vederii
împiedicîndu-l pe distinsul nostru
traduc[tor s[-=i duc[ singur treaba la bun sfîr=it. Tradus pentru
prima dat[ în române=te, volumul
despre Shambala se bazeaz[ pe o
atent[ cercetare a tradi\iilor str[vechi asiatice. Al[turi de excelentul studiu introductiv despre medicul =i orientalistul sas Johann
Martin Honigberger (semnat de tîn[rul =i competentul istoric al religiilor Eugen Ciurtin într-o carte
ap[rut acum doi ani la Polirom) el
ar putea servi drept pies[ bibliografic[ într-o eventual[ reinterpretare a cunoscutei nuvele Secretul
doctorului Honigberger de Mircea Eliade. O nuvel[ în care unii
comentatori au v[zut, nici mai mult
nici mai pu\in decît fic\ionalizarea exerci\iilor de „invizibilizare“
yoghin[ practicate de autor în
decursul stagiului s[u indian...
În aceea=i colec\ie „Enigmele
Terrei“ a editurii Saeculum (în
colaborare cu Editura Vestala),
Agop Bezerian a tradus în 1999
=i o masiv[ lucrare a lui Jerome
Clark, Enciclopedia fenomenelor
inexplicabile. Apari\ii stranii,
întîmpl[ri incredibile =i fenomene fizice anormale care uluiesc.
O perspectiv[ critic[. Un inventar impresionant, sistematizat al
fenomenelor =i apari\iilor inexplicabile, de la Baba Hîrca =i fantome la OZN-uri, mon=tri, supravie\uiri mitologice reale =i fulgere
globulare - o „demonstrare a
t[riei inexplicabilului“, în pofida
eforturilor =tiin\ifice de a-l elucida. +i tot în 1999, în colec\ia
„Enigmele istoriei“ a aceluia=i grup
editorial - o traducere a volumului
Scurt[ istorie a sfîr=itului lumii
de Paula Clifford. Carte care, în pragul noului mileniu, venea „la momentul potrivit“ pentru publicul
bîntuit de fantasme =i angoase
milenariste. Sîntem, fire=te, foarte
departe de istoriile culturale „la
tem[“ ale istoricilor mentali=ti de
tipul unui Jean Delumeau, de
exemplu, dar pentru un public
a=a-zicînd neini\iat, e perfect.
Una peste alta, din acest inventar al traducerilor (departe de
a fi complet, palmaresul lui Agop
Bezerian num[rînd cîteva zeci de
titluri; dar nu vrem s[ transform[m
acest serial într-un Dallas sau Dinasty!) se încheag[ un autoportret spiritual indirect al traduc[torului, prin intermediul afinit[\ilor,
obsesiilor =i preocup[rilor sale
constante. Înc[ o dat[ - exotism,
mister, fabulos, spiritualitate =i
accesibilitate „popular[“... Tot ingrediente care lipsesc, din p[cate,
în proza noastr[ contemporan[,
drept pentru care le c[ut[m prin
alte p[r\i.
Cristina MANUK
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ARARAT

Armenia

Nout[\i pe harta Erevanului

MUZEUL CAFESJIAN

Vedere
general[
a <Cascadei>
}n centrul Erevanului, pe bulevardul Mesrop Ma=to\, la intersec\ia cu strada Alexandr Tamanian, vegheaz[ uria=a statuie dedicat[ celebrului arhitect armean,
]ntemeietorul arhitecturii armene
moderne.
}nainte de a trece la subiectul
propriu-zis al acestor ]nsemn[ri,
a= dori s[ amintesc c[ cea mai
reu=it[ realizare a lui Alexandr
Tamanian (1878-1936) este complexul arhitectural din inima ora=ului – Pia\a Republicii, ]nconjurat[ de cl[direa Guvernului =i de
cea a Ministerului Afacerilor Externe, de o parte =i de alta a Galeriei Na\ionale de Art[, fa\[ ]n
fa\[ cu elegantul hotel <Armenia>,
care face parte ast[zi din re\eaua
<Marriott>. }n treac[t fie spus, tot
acest complex arhitectural a fost
restaurat cu migal[ ]n ultimii ani
datorit[ sprijinului material al
Funda\iei <Lincy> a miliardarului
american Kirk Kerkorian. Tot
Alexandr Tamanian este autorul
Pavilionului izvoarelor de ap[
mineral[ de la Jermook, al cl[dirilor Observatorului Astronomic,
al c]torva institute de ]nv[\[m]nt
superior, al Bibliotecii Na\ionale
=i al Teatrului de Oper[ =i Balet
din Erevan, proiectul acestuia din
urm[ ob\in]nd, ]n 1937, medalia
de aur =i Marele Premiu la Expozi\ia Universal[ de la Paris. Respect]nd specificul clasic al arhitecturii armene, Tamanian a creat
forme monumentale, moderne =i
func\ionale, cu deosebite calit[\i
estetice, p[str]nd concep\ia unitar[ a propor\iilor.
Revin la statuia ilustrului arhitect, ]n spatele c[reia se afl[
parcul Tamanian =i complexul
arhitectural numit <Cascada>, situat ]n trepte, cu mici platforme
din loc ]n loc, amenajate cu basoreliefuri, flori, bazine cu f]nt]ni
arteziene =i sculpturi. La fiecare
etaj se poate ajunge fie pe treptele
exterioare, fie din interior (prin
partea st]ng[), unde func\ioneaz[,
]n sus =i ]n jos, =apte r]nduri de
sc[ri rulante, fiecare cu c]te 190
de trepte. S-a calculat c[ peste 10
mii de persoane folosesc s[pt[m]nal
aceste sc[ri rulante care faciliteaz[ accesul la o vedere panoramic[
a Erevanului =i spre zonele colinare ale ora=ului.
Pe ultima platform[, cea superioar[, a <Cascadei>, se afl[ ]n
faz[ final[ construc\ia Muzeului
de Art[ Contemporan[, ce poart[
numele lui Gerard L. Cafesjian,
un alt bog[ta= american care a
creat Funda\ia Muzeului.
N[scut la New York ]n 1925,
Gerard L. Cafesjian a lucrat vreme de peste patru decenii la <West

Publishing Company>, unde a urcat pe cele mai ]nalte trepte, fiind
vice-pre=edinte executiv =i membru al consiliului de conducere. }n
1996, ]n timpul cump[r[rii acestei
firme de c[tre <Thomson Corporation>, Gerard L. Cafesjian s-a
pensionat =i a creat funda\ia ce-i
poart[ numele, ca un omagiu
adus p[rin\ilor s[i =i originii sale

sa colec\ie de art[ oferit[ de marele patriot armean – numeroase
lucr[ri ale unor celebri creatori,

printre care Georges Braque, Marc Chagall, Jean
Dufy, Arshile Gorky, David Hockney, Roy Lichtenstein, Juan Mirò, Pablo
Picasso, Man Ray, Robert
Rauschenberg, Maurice
Utrillo, Victor Vasarely,
Andy Warhol =i mul\i al\ii,
dar =i lucr[ri ale unor
arti=ti armeni.
Viitorul muzeu din capitala armean[ a fost proiectat de c[tre arhitectul
newyorkez David Hotson,
o celebritate ]n domeniu.
Astfel, proiectul preliminar este legat de principala
cl[dire a muzeului ca pe o
extindere a <Cascadei>,
complet]nd un spa\iu animat care leag[ parcul Tamanian de operele de art[
expuse pe fiecare dintre platformele amintite. Cl[direa
noului Muzeu de art[ contemporan[ Cafesjian din Erevan
va mai avea o pia\[ public[, unde

<Trepte>
(bronz cu
patin[ neagr[)
– 1991,
Linn Chadwick

Sculptura <Iepure pe clopot>
(bronz cu patin[ brun[
=i neagr[) – 1983,
Barry Flanagan

armene. Obiectivul principal
al acestei institu\ii este dezvoltarea economic[ a Armeniei =i bun[starea locuitorilor acesteia, pentru care a
alocat peste 50 milioane de
dolari. }n plus, peste dou[
sute de organiza\ii (Adunarea Armean[ din America,
Proiectul <Copacul> Armenia, Uniunea General[ Armean[ de Binefacere, Fondul Armean etc.) au beneficiat de subven\ii ]n valoare
total[ de cca. 10 milioane de <Pisica> lui Fernando Botero
dolari. Aceea=i funda\ie particip[ la construirea Memorialului =i Muzeului Genocidului
Armean din Washington D.C.
}n ultimul deceniu, domnul Cafesjian aduce o contribu\ie financiar[ important[ ]n diverse domenii din Armenia. El a cump[rat
drepturile de difuzare pentru
Armenia ale canalelor de televiziune CNN =i EuroNews, magnatul american fiind =i principalul
ac\ionar al canalului de televiziune <Armenia>. Printre preocup[rile sale se afl[ =i folosirea energiilor
alternative (solar[, eolian[ etc.).
Principalul proiect al Funda\iei Gerard L. Cafesjian este ]n
curs de realizare la Erevan a unui
muzeu =i care va g[zdui ]ntreaga

s[ se organizeze concerte =i
spectacole ]n aer liber, o
cafenea =i un vast turn din
sticl[ care va ad[posti
colec\ia de obiecte de art[
din sticl[ a lui Gerard L.
Cafesjian, cre]nd pe cerul
ora=ului o emblem[ vie pentru muzeu =i constituind o
balan\[ cu uria=ul ecran de
cinema din partea opus[
(12.000 mp.). }ntre aceste
dou[ elemente se va l[sa liber spa\iul central, pentru a
se putea observa =i admira
c]teva elemente simbolice ale
capitalei armene – Muntele
Ararat, Monumentul Genocidului de pe colina Dzidzer-

Gerard L. Cafesjian

nacaberd =i Monumentul <Mama
Armenia>.
C]nd am vizitat Armenia ]n
toamna trecut[, erau deja instalate ]n exterior primele opere de
art[ din colec\ia viitorului muzeu.
Prima a fost sculptura uria=[ din
bronz <Pisica> a artistului columbian Fernando Botero. Ea este
plasat[ la cap[tul unei alei din
st]nga parcului Tamanian, tocmai
acolo de unde se ]nal\[ edificiul
<Cascadei>. Anul trecut a avut loc
=i inaugurarea altor lucr[ri din
platformele <Cascadei> – <R[zboinicul roman>, un bronz tot de Bolero, <Fereastr[ deschis[> de Stanislas Libensky =i Jaroslava Brychtova din Republica Ceh[ (o lucrare din sticl[ ro=ie, introdus[
]ntr-un mulaj), trei grupuri de
sculpturi ]n bronz (<Trepte>, <Doi
privitori> =i <Forme =ez]nd>) ale
artistei britanice Lynn Chadwick
=i dou[ grupuri de sculpturi, tot
din bronz (<Iepure pe clopot> =i
<Acroba\i> ale sco\ianului Barry
Flanagan.
A=adar, viitorul muzeu se
anun\[ de pe acum o institu\ie de
art[ cu un ]nalt nivel interna\ional, c]t =i un modern centru cultural al Erevanului.
Doresc s[ ]nchei aceste r]nduri
consemn]nd aici c]teva g]nduri
ale lui Gerard L. Cafesjian: <Am
mare ]ncredere ]n viitorul Armeniei =i s]nt emo\ionat c[ m-am
angajat ]n crearea muzeului.
Proiectul este o expresie complementar[ a ]ncrederii mele ]n
poporul armean, c]t =i ]n munca
noastr[, a tuturor, ]n realizarea
unui viitor mai luminos>. Pe fundalul unei str[vechi =i remarcabile civiliza\ii, noul muzeu va
]nsemna un nou simbol artistic al
Erevanului ]n secolul XXI.
Madeleine KARACA+IAN
Concert ]n aer liber
pe una dintre platformele complexului

