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S]mb[t[ 12 mai armenii s-au prezentat la sec\iile de
votare pentru a-=i alege un nou parlament. Potrivit sistemului electoral armenesc, din cei 131 de deputa\i ai Adun[rii
Na\ionale 90 s]nt ale=i prin vot propor\ional (pe liste de
partid), iar restul de 41 prin vot uninominal. Desf[=urate
]ntr-o atmosfer[ de calm relativ, dar =i de relativ[ apatie
(doar 59,9% dintre aleg[tori =i-au exercitat dreptul de vot),
alegerile din 12 mai au confirmat preferin\a armenilor pentru
stabilitate, principala forma\iune de guvern[m]nt =i sus\in[toare a pre=edintelui Robert Kocearian, Partidul Republican al
primului ministru Serj Sarksian, ob\in]nd (potrivit rezultatelor preliminare) 32,89% din voturi, urmat[ de partidul <Armenia Prosper[> al bogatului om de afaceri Gaghik |arukian cu 14,71% =i de Federa\ia Revolu\ionar[ Armean[
Da=nak\utiun cu 12,75% din voturi. Nou ap[rut pe scena
politic[, fost lupt[tor =i actual oligarh, Gaghik |arukian
sus\ine c[ partidul s[u <Armenia Prosper[“ ar avea 400 de
mii de membrii (fa\[ de numai 60 de mii c]\i are Partidul

Republican!), dar adun[ ]n urne doar
circa 200 de mii de voturi(!). Toate
cele trei partide din fruntea listei
preferin\elor armenilor ]l sus\in pe
pre=edintele Robert Kocearian, alegerile din 12 mai marc]nd o ]nfr]ngere zdrobitoare a opozi\iei. Dar care
opozi\ie? O particularitate a vie\ii
politice armene=ti este aceea c[ nici
un partid sau lider de partid nu =i-a
men\inut, ]ntre dou[ alegeri, statutul
de principal[ for\[ a opozi\iei. Dac[
]n 1996, c]nd fostul pre=edintele de
atunci, Levon Ter-Petrosian, scotea
tancurile pe str[zile Erevanului, Vazghen Manukian =i a sa
Uniune Democratic[ Na\ional[ erau v]rful de lance al opozi\iei, dup[ venirea la putere a lui Robert Kocearian =i atentatul din parlament din octombrie 1999 opozi\ia (virulent[)
fa\[ de putere o fac ]n special Partidul Popular al lui Stepan
Demirgian =i blocul „Dreptatea“ (]n care Demirgian se aliaz[
]n principal cu partidul <Republica” al lui Aram Sarksian),
]n paralel cu partidul Uniunea Na\ional[ a lui Arta=es
Gheghamian. }n ultimii patru ani blocul „Dreptatea“ a de\inut
14 locuri ]n parlament, iar Uniunea Na\ional[ a lui Ghegha mian 8. Anul acesta opozi\ia se prezint[ dezbinat[, singura
<coali\ie> prezent[ la alegeri fiind <Impeachment” (de undeva,
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[ldur[ mare, pentru acest ]nceput de mai. Cel pu\in la
Bucure=ti. Dar =i la Erevan unde au avut loc alegeri parlamentare. Ca =i pe alte meleaguri lumea s-a ]nfieb]ntat c]nd a
venit momentul s[ aleag[. Au ie=it tot ai no=tri! Pentru republica
din Caucaz nu e r[u. Este nevoie de stabilitate =i continuitate,
dup[ cum a zis =i pre=edintele. Cu pa=i mici dar fermi Armenia
merge pe drumul democra\iei, ca s[ folosim noua formul[ ce a
]nlocuit-o pe cea cu drumul spre comunism! Realitatea este c[
\ara de la poalele Araratului a f[cut multe progrese. M[car =i
pentru faptul c[ au loc alegeri libere chiar dac[ o opozi\ie neputincioas[ spune contrariul. Pentru acest moment armenii nu
aveau nevoie de o schimbare fundamental[ a politicii interne sau
externe a=a c[ aleg[torii au mai dat un mandat actualului partid
aflat la guvernare. Chiar dac[ pe locul doi s-a situat un partid
gen Noua Genera\ie de pe la noi, condus de un oligarh (nu am
g[sit alt termen!) ce arunc[ cu bani, totu=i armenii merg ]nainte.
S]nt multe de f[cut dar viitorul trebuie s[ ofere speran\[ unui popor confruntat cu mari probleme sociale, cu un nivel de trai ]nc[ redus pentru mul\i, ]n contrast cu cei c]\iva ]mbog[\i\i locali. <Armenia
prosper[>, nume=te partidul ce s-a situate pe locul doi la alegeri,
ar trebui s[ fie un motto al unei politici de stat. S[ sper[m c[ noii
membri ai Adun[rii Na\ionale de la Erevan vor l[sa deoparte
disputele pentru a oferi o =ans[ viitorului \[rii. Armenii au ales
cu speran\a ]ntr-o Armenie prosper[.
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departe, Ma=to\ vede, aude =i se ]ntristeaz[^) sudat[ (din
numai dou[ partide m[runte =i o organiza\ie civic[) ]n jurul
unor sloganuri agresive fa\[ de putere, care abia ob\ine
1,28% din voturile de s]mb[t[ =i nu trece pragul minim de
5%. Marii perdan\i din 12 mai s]nt Partidul Popular al lui
Stepan Demirgian (3,7%) =i Uniunea Na\ional[ a lui Arta=es
Gheghamian (1,7%), care nu mai reu=esc s[ ]=i conserve
reprezentarea parlamentar[. Partidul <Jarankutiun> (Mo=tenirea) al primului ministru de externe al Armeniei postsovietice, Raffi Hovhannisian, reu=e=te s[ adune 5,82% din
voturi =i s[ ]=i c]=tige reprezentarea parlamentar[.
Totu=i, cea mai periculoas[ campanie ]mpotriva pre=edintelui Kocearian =i a puterii a venit nu din
partea vechilor adversari, ci din partea unui fost
aliat ce doar recent a <descoperit> corup\ia cercurilor de la putere. Artur Baghdasarian (fost pre=edinte al Adun[rii Na\ionale) =i al s[u partid
<Orina\ Yerkir> (|ara Legilor), care a intrat ]n
parlament ca aliat al pre=edintelui Kocearian =i
al puterii, a fost cel care, dup[ ce „a ]ntors
armele“, a f[cut cea mai g[l[gioas[ campanie
]mpotriva fo=tilor alia\i, denun\]nd fraudele
electorale ce ar fi fost puse la cale de <clanul
celor din Karabagh> (referire la pre=edintele
Kocearian, primul ministru Serj Sarksian =i,
mai nou, Seiran Ohanian, erou al r[zboiului cu
Azerbaidjanul =i fost ministru al ap[r[rii din
Karabagh, recent numit =ef al statului major al
armatei armene). „Orina\ Yerkir“ ob\ine 6,85%
din voturi.

S{ MERGEM }N ARMENIA!
(continuare ]n pagina 4)

S[pt[m]na trecut[ a avut loc
un eveniment, care cred c[ a mai
scos pu\in tineretul armean din
letargie. Mai exact ne-am bucurat
de vizita unei domni=oare din Armenia pe nume Anoush Tatevossian (v. foto), director al Funda\iei Armenian Volunteer Corps,
care ]mpreun[ cu Funda\ia Birth right Armenia organizeaz[ un program de voluntariat pentru tinerii
armeni din ]ntreaga lume, cu nobilul scop de a-i atrage s[ activeze ]n Armenia ]n diverse domenii
cum ar fi: art[, cultur[, civiliza\ie,
medicin[, jurnalism, asisten\[ social[ sau pur =i simplu pentru a-=i
perfec\iona cuno=tin\ele de limb[,
literatur[ =i istorie armean[. Un
proiect care, la prima vedere, pare
utopic, dar dac[ privim mai atent realiz[m c[ este mai
mult dec]t necesar. Pe scurt Funda\ia Birthright Armenia
(care reune=te mai multe organiza\ii sub aceea=i egid[ =i
cu acela=i scop) ofer[ tinerilor armeni care doresc s[-=i
redescopere identitatea, un voiaj ]n Armenia str[bun[.
Oportunit[\ile s]nt mai mult dec]t generoase
trebuie doar s[ ]ndepline=ti c]teva condi\ii stricte.

Astfel Funda\ia ofer[ pentru eventualii voluntari sosi\i din spa\iul
Europei foste comuniste c[l[torie
cu avionul gratuit[, dus-]ntors (=i
dup[ cum se =tie, un drum p]n[ ]n
Armenia nu este ieftin) cursuri gra tuite de ]nv[\are a limbii armene,
seminarii practice gratuite, eveni mente de networking, cazarea =i
masa gratuit[, precum =i excursii la
principalele obiective de interes din
Armenia, tot gratuit. }n schimb se
pune condi\ia ca tinerii s[ aib[
v]rsta cuprins[ ]ntre 20 =i 32 de ani,
s[ fie de origine armean[ s[ prezinte dou[ scrisori de recomandare,
cu dou[ eseuri despre ce ]nseamn[ a
fi armean =i despre motiva\ia =i dorin\a de a merge ]n Patria-mam[.
Nu ]n ultimul r]nd cea mai grea
condi\ie este ca voluntarii s[ activeze ne]ntrerupt ]n
Armenia dou[ luni de zile. Condi\ie greu de ]ndeplinit
pentru mul\i dintre noi (oric]t ne-am dori)! Perioada de
=edere ]n Armenia este la alegerea celui ce dore=te s[
participe la program. Pute\i afla mai multe detalii direct
de pe site-ul Funda\iei la www.birthrightarmenia.org
(continuare ]n pagina 3)
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Actualitate

J u r i d i c

cu
Artin & Levon Sarchizian

COMPUNEREA INSTAN|ELOR DE JUDECAT{
Prin no\iunea de compunere a instan\elor de judecat[, urmeaz[ a
în\elege alc[tuirea instan\ei (în în\elesul cel mai restr]ns) cu num[rul de
judec[tori prev[zut de lege. Se are în vedere caracterul cantitativ al
compunerii, mai precis, urmeaz[ a în\elege, c[ no\iunea de «compunere
a instan\ei» vizeaz[ num[rul de judec[tori ce trebuie s[ participe la
judecarea unei pricini potrivit normelor ce discipineaza materia dreptului
procesual civil.
Potrivit normelor legale, în prim[ instan\[, indiferent c[ aceasta
urmeaz[ înaintea judec[toriilor, tribunalelor ori a curtiilor de apel,
judecata se va face de c[tre un singur judec[tor, cu excep\ia acelor pricini ce sunt calificate ca f[c]nd parte din categoria litigiilor de munc[ sau
asigur[ri sociale.
Dep[=ind, faza judec[\ii în prim[ instan\[ urmeaz[ a deveni incident
principiul colegialit[\ii, care consacr[ regul[ general[ potrivit c[reia
activitatea de judecat[ va fi îndeplinit[ în colectiv de mai mul\i judec[tori =i nu de unul singur.
Se impune a face precizarea ca =i în cazul în care este incident acest
principiu, iar pricina trebuie judecat[ de un complet format din mai mul\i
judec[tori, unele aspecte ce nu fac parte din sfera faptelor ce sunt supuse
judec[\ii, pot fi rezolvate =i de un singur judec[tor, spre pild[ prevederile
art. 126 C.P.C. - Stabilesc c[ am]narea pricinilor ce nu sunt în stare de
judecat[, atunci c]nd cererea de am]nare nu provoac[ dezbateri, poate fi
f[cut[ de un singur judec[tor, aceasta nu înseamn[ c[ se renun\[ la
regula colegialit[\ii, ci trebuie interpretat[ ca din anumite ra\iuni de eficien\[ =i buna administrare a justi\iei, legea a stabilit unele derog[ri de
la principiu asupra chestiunilor ce nu formeaz[ obiect al judec[\ii.
Astfel, apelurile urmeaz[ a fi solu\ionate de un complet din care vor
face parte doi judec[tori, iar recursurile se vor solu\iona în complet de
trei judec[tori.
În compunerea completelor de judecat[, se precizeaz[ care anume
judec[tori vor intra în compunerea acestora, Aceasta se stabile=te la
începutul fiec[rui an, de c]te colegiile de conducere ale instan\elor judec[tore=ti, schimbarea compunerii se va putea realiza av]nd în vedere
motive strict obiective. Completul de judecat[ urmeaz[ a fi prezidat prin
rota\ie de c[tre judec[torii ce intr[ în compunerea acestuia.
Sub aspectul gresitei compuneri a instan\ei de judecat[, fa\[ de împrejurarea c[ normele care disciplineaz[ în materie a=a cum în precedent
am ar[tat sunt de ordine public[, urmeaz[ a stabili c[ invocare oric[rei
neregularit[\i ivite poate fi sesizat[ de oricare dintre p[r\i, procuror sau
instan\[ din oficiu.
În caz de temeinicie a excep\iei urmeaz[ ca, cauza s[ fie judecat[ de
un complet legal compus, în practic[ fiind uzitata solu\ia ca în cazul în
care pricin[ urmeaz[ a fi solu\ionat[ de un num[r de judec[tori mai mare
dec]t cel care solu\ioneaz[ excep\ia, instan\a din oficiu s[ lase pricin[ la
o a doua strigare, urm]nd a fi inclus în complet judec[torul de permeneta
potrivit planific[rii. În mod evident exist[ posibilitatea trimiterii
dosarului spre solu\ionare unui alt complet legal compus.

Autorii acestei rubrici, ofer[ în mod gratuit informa\ii, consulta\ii, membrilor comunit[\ii armene.
Rela\ii la telefon: 0722.247.555/0722.613.203
e-mail: sarchizian_legaloffice@yahoo.com
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Coresponden\[ din Germania

ARARAT

COMEMORAREA
ZILEI DE 24 APRILIE LA MÜNCHEN

Comunitatea armean[ din München, a comemorat
ziua de 24 aprilie 1915, cu sobrietate si cu sentimente
]nfl[c[rate de patriotism.
Aduna\i ]n monumentala Biserica Sf. Anna1, din
centrul ora=ului München, cu un interior somptuos
decorat ]n stilul barocului t]rziu, un num[r de circa
80-100 de enoria=i s-au rugat ]mpreun[ cu P[rintele
Norvank Avanessian care a oficiat slujba de parastas,
secondat de corul alc[tuit numai din tineri care au
impresionat asisten\a prin corectitudine =i timbrul
melodic al vocilor.
A urmat un scurt program de c]ntece patriotice =i
recit[ri. Un grup vocal de 8 tineri au c]ntat, a capella,
sub conducerea tinerei Armine Babaian, mai multe
c]ntece de acum intrate in tradi\ie: Garun a, Kilikia,
Zartir lao, =i altele din repertoriul compozitorilor
Kara-Murza, Komitas =.a. Recitatorii, de toate v]rstele, au recitat cu un patos vibrant versuri mai cu seam[
din opera lui Hovhannes Shiraz. Apoi Pr. Norvank
Avanessian a rostit un scurt cuv]nt de ]ncheiere f[c]nd
apel la cei prezen\i s[ p[streze vie amintirea celor
care au c[zut jertf[ genocidului organizat de Imperiul
Otoman, =i s[ mearg[ ]n credin\a lor pe drumul care
duce spre culmea Ararat-ului. Apoi, asisten\a s-a
]ndreptat spre clubul armenilor din München, Hay
Dun, unde a continuat programul de comemorare prin
proiectarea unor documentare.
Comunitatea din München num[r[ circa 600 de
familii. O figur[ proeminent[ ]n conducerea comunit[\ii este D-na Alice Haciaturian. Pe strada al[turat[
Bisericii Sf. Anna, se afl[ magazinele de covoare ale
familiei Chandjian. „TEPPICHAUS CHANDJIAN“,
\inut de Vartan Chandjian, func\ioneaz[ din 1950, =i
se ocup[ de tot ce este legat de covoarele orientale.
Un covor de nunt[ cu 7 culori, a fost v]ndut =i pl[tit
chiar ]naite de a se fi terminat, cump[r[torul ridic]ndu-l dup[. Vartan Chandjian este un reputat specialist
]n covoare ]n Germania =i este consultat ]n toate expertizele ce apar. Un alt magazin, condus de Isabela
Chandjian, „MODERNE TEPPICHE & ACCESSOIRES“ vinde covoare africane, marocane, compozi\ii moderne, etc precum =i animale-pern[ de plu=,
executate de firme reputate ]n bran=[. Chandjian
particip[ la t]rguri =i expozi\ii interna\ionale, de ex.
T]rgul Interna\ional de Manufactur[ din 2005, =i
organizeaz[ expozi\ii tematice la sediul propriu.

+TIRI

P E S C U RT

Un nou site

 +TIRI

„Frunz[rind“ internetul am dat
peste un nou site construit de c[tre
cona\ionalii no=trii din Constan\a
(coordonator – Liviu Merdinian),
din care putem afla o sumedenie
de informa\ii noi =i utile. Cu o grafic[ color excelent[ ]n culorile tro=agului nostru, cei interesa\i care
vor accesa adresa www.armeni.ro,
vor putea g[si domenii de larg interes pentru armeni =i nu numai.
Ne referim la rubrici cum ar fi
istoria Bisericii Armene din Constan\a, istoria Genocidului Armean
din 1915, fotografii reflect]nd actualitatea vie\ii comunit[\ii armene const[n\ene, dar =i o rubric[
special[ intitulat[ re\eta s[pt[m]nii (pe care v-o recomand[m c[lduros!). Gr[bi\i-v[ c[ci acum e
prezent[ re\eta de Khorovatz, mai
ales c[-i var[! L[s]nd gluma la o
parte, l[udabil[ inten\ia celor de la
Constan\a =i a=tept]nd ner[bd[tori
finalizarea site-ului, c[ci nu este
construit ]n ]ntregime, nu putem
dec]t s[-i felicit[m =i s[-i asigur[m
c[ redac\ia Ararat =i Ambasada Armeniei ]i vor sprijini pentru ducerea
la bun sf]r=it a acestui proiect de care
]ntr-adev[r era nevoie! A=tept[m
c]t mai multe ini\iative de acest gen,
poate chiar =i de la Bucure=ti.

P E S C U RT

Expo

Ziua de 24 aprilie a fost comemorat[ ]n mod asem[n[tor =i ]n alte ora=e din Germania ]n care tr[iesc
comunit[\i armene: Baden-Wurtemberg (biserica
Surp Khatsch), Bielefeld, Braunscweig, Giessen (biserica Sf. Raphael), Hessen, Kehl, Koln (biserica Sf.
Sahag-Mesrop), Mainz, Neuwied, Sachsen-Anhald,
Berlin.
Comunitatea din Germania este condus[ de DAG
(Deutch-Armenische Geselschaft). Din 1973 se public[ periodicul Armenisch-Deutsche Korrespondenz
(ADK) care reflect[ activitatea acestei asocia\ii. }n
1989 asocia\ia a publicat un volum comemorativ
]nchinat celei de a 75-a anivers[ri a DAG. Aceast[ asocia\ie a fost ]nfiin\at[ de pastorul evanghelist Johannes Lepsius, publicistul Paul Rohrbach =i scriitorul
Avetic Isahakian, ]n anul 1914. Cel de al doilea r[zboi
a ]ntrerupt activitatea acesteia dar ea s-a re]nfiin\at ]n
anul 1972 =i de atunci continu[ o sus\inut[ activitate,
unul din obiectivele sale de pe agenda de lucru fiind
recunoa=terea genocidului de c[tre Germania.
Arpiar SAHAGHIAN
1
Biserica este ]nchiriat[ de la catolici.

 +TIRI
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Cenaclul de Arte Plastice al
Medicilor <Ion |uculescu> a or ganizat la jum[tatea lunii aprilie o
expozi\ie ]n Sala Rond[ a Cercului
Militar Na\ional. Printre cei 30 de
arti=ti plastici care au expus grafic[, pictur[ =i ceramic[ s-a aflat =i
cona\ionala noastr[ Alice Ovanesian care a prezentat dou[ lucr[ri:
ceramica <Prim[vara ]ndr[gosti\ilor> =i pictura <Lumini=> Lucrarea de ceramic[ a artistei noastre a
fost reprodus[ =i pe pliantul expozi\iei.

Noi succese
Confratele nostru g[l[\ean,
domnul Mihai Dr[ghici, î=i continu[ succesele sportive. Recent el
a ob\inut locul II la proba de 200

 +TIRI

P E S C U RT

metri =i acela=i loc II la proba de 3
km mar= organizate pentru categoria de vîrst[ 75-79 de ani în
cadrul Campionatului Na\ional
Masters de la Bucure=ti.
La Campionatul Balcanic pentru
veterani organizat la Smederevo
(Serbia) domnul Mihai Dr[ghici a
ob\inut medalia de aur =i locul I
pentru proba de 12 km cros la categoria 75-79 de ani unde au participat 24 de concuren\i dintr-un
total de 560.
Nu în cele din urm[, la 5 mai,
g[l[\eanul Mihai Dr[ghici a ob \inut locul I la proba de 10 km =i
locul II la proba de 4 000 metri
cros în competi\ia Campionatului
Na\ional al Atle\ilor Veterani organizat la Pite=ti.
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S{ MERGEM }N ARMENIA!
(continuare din pagina 1)

sau pute\i scrie lui Anoush Tatevossian la adresa de e-mail
anoush@avc.am.
O prim[ ]nt]lnire cu Anoush =i
tinerii armeni a avut loc pe 2 mai
la Bucure=ti, la clubul UAR. Au participat majoritatea „g[=tii noastre“
de tineri, care s-au ar[tat mai mult
dec]t interesa\i de aceast[ ini\ia tiv[. Problema este, a=a cum am
mai spus, obligativitatea de a participa la proiect cel pu\in dou[ luni
consecutive. Sigur c[ at]t Narine
C[u=, Laura Papazian, surorile Danielian sau Vartan Haciadurian do resc s[ participe la aceste ac\iuni,
ca mul\i al\i tineri armeni bucure=teni, dar =coala e =coal[ =i poate
cariera fiec[ruia depinde de acel
timp. }ns[ cine =tie?
A doua zi am avut ocazia s[ o
]nso\esc pe Anoush la Constan\a,
unde, credem c[ exist[ cea mai
mare densitate, pe metru p[trat, de
tineri armeni din Rom`nia, dup[
Bucure=ti. Cu aceast[ ocazie am
avut prilejul s[ vizitez =i noul sediu
al UAR Constan\a (care arat[ mai
mult dec]t elegant!). Dar despre asta
vom povesti ]ntr-un articol viitor.
Domni=oara Tatevossian a expus aceea=i strategie, obiectivele =i
condi\iile, tineretului armean tomitan. Sigur c[ to\i cona\ionalii au
primit ideea cu un entuziasm ne disimulat =i cred c[ majoritatea
dintre ei =i-ar dori cu ardoare s[ ia
parte, ca voluntari, la acest proiect.
M[ refer aici la Giani Boiagian,
fra\ii Ara =i Artur Boranian, Rafaela Cazazian, sau Edi Zobuian.
Din nefericire, a=a cum am mai
spus, timpul este cel mai mare du=man, chiar =i ]n cele mai nobile inten\ii. Vom vedea c]\i dintre tinerii
no=tri vor putea s[ se implice cu
adev[rat ]n acest proiect!
La ]ntoarcere, pe autrostrada
Soarelui, condu=i de domnul Mihai
Furtun[ (Baron Potorik), =oferul
nostru, am profitat de ocazie =i am
stat mai pe ]ndelete de vorb[ cu
Anoush. Am aflat c[ s-a n[scut ]n
urm[ cu 25 de ani ]n Statele Unite,
la Washington, ]ntr-o familie de
emigran\i armeni veni\i din Iran
dup[ c[derea +ahului. A ]nv[\at
limba armean[ acas[ de la bunica
sa =i la +coala Armean[ de Duminic[. }n SUA ]=i desf[=ura activitatea pe mai multe planuri. Pe de
o parte era implicat[ ]n activit[\ile
armene=ti, pentru Armenia, iar pe
de alt[ parte se dedica vie\ii so-

ciale =i democra\iei americane, dat
fiind faptul c[ a urmat facultatea
de +tiin\e Politice. Imediat dup[
absolvirea facult[\ii, ]n 2004, Anoush
Tatevossian s-a mutat ]n Armenia.
Motivele acestui gest categoric nu
mi-au fost devoalate, oric]t am
]ncercat „s[ o trag de limb[“. Mi-a
dest[inuit c[ putea s[ lucreze ]n
cadrul unei corpora\ii cunoscute
din Washington, dar a refuzat =i a
plecat ]n Hayastan. A lucrat ca voluntar ]n Armenia ]ntr-un ONG =i
pentru c[ vorbea foarte bine limba
armean[, i-a fost foarte u=or s[ se
descurce din toate punctele de vedere. Actualmente lucreaz[ la ceea
ce nume=te ea „un proces de de mocratizare al Armeniei“. I-am replicat c[ Armenia este un stat
destul de stabil democratic, cel pu\in ]n zon[. Mi-a spus cu o expresie tipic american[, maybe! Consider[ c[ implicarea ei ]n sistem
este o prioritate pentru cariera pe
care o urmeaz[. Apoi am ]ntrebat-o
cum i s-a p[rut Rom`nia, ]n special tineretul armean de la noi, din
Bucure=ti =i Constan\a. Pe un ton
optimist mi-a spus c[ a fost realmente impresionat[ de patriotismul tinerilor =i s-a bucurat c[ tine rii armeni din Rom`nia s]nt at]t de
entuzia=ti ]n privin\a proiectului
pe care l-a propus. Nu =tia cum vor
reac\iona tinerii de aici, dar a realizat c[ ei au con=tiin\a unor adev[ra\i armeni. A impresionat-o ]n
mod deosebit c[ tinerii, ]n special
cei din Constan\a vorbeau ]ntre ei

„Despre armeni“ la FestudIS

Luni 7 mai 2007, în cadrul festivalului studen\esc
din Ia=i, a VI a edi\ie, a avut loc la Casa Studen\ilor
sub genericul „Condamna\i la uitare” seminarul cu
tema: „Armenii din România – trecut, prezent =i
viitor” sus\inut[ de dr. Aida Dragomirescu de la UAR
filiala Ia=i.
Expunerea a cuprins date despre istoria poporului
armean, despre originile armenilor din România,
despre formarea comunit[\ilor armene în Moldova,
Muntenia, Dobrogea =i Transilvania. Au fost trecute
în revist[ personalit[\i armene din via\a economic[,
politic[ =i social cultural[ a României. S-au f[cut, de
asemenea, referiri la comunitatea armean[ în epoca
modern[ în mod special la cea ie=ean[ cu aspira\iile,
idealurile =i realiz[rile sale.
Istoricul Sorin Iftimi de la Centrul de Istorie si
Civiliza\ie European[ a subliniat faptul c[ valurile

limba armean[. A fost unul dintre
motivele pentru care Funda\ia
Birthright Armenia a vrut s[ se
implice mai ales ]n \[rile din
Europa de Est, unde armenii exist[
de mai multe genera\ii =i chiar dac[
familiile s]nt mixte continu[ cu
]nc[p[\]nare s[-=i p[streze tradi\iile de la limb[ p]n[ la obiceiuri
culinare. Am ]ncheiat scurta discu\ie cu Anoush cu o ]ntrebare ce
poate p[rea banal[. +i anume, ce
]nseamn[ pentru ea a fi armeanc[?
Mi-a replicat cu uimire c[ nimeni
p]n[ acum nu a ]ntrebat-o a=a ceva,
dar mi-a dest[inut c[ pentru ea a fi
armean ]nseamn[ s[ iube=ti limba
armean[ tocmai pentru c[ exist[
anumite cuvinte ]n limba armean[
care s]nt intraductibile ]n alte limbi
cum ar fi cuv]ntul ser (n.n. echivalentul cuv]ntului dor ]n limba ro m`n[), sau c[ a fi armean ]nseamn[ s[ te g]nde=ti la fra\ii =i surorile
tale din lume ]ntreag[.
M-a pus pe g]nduri foarte serios aceast[ ]nt]lnire cu Anoush
Tatevossian =i cu planurile Funda\iei Birthright Armenia. V[ m[rturisesc sincer c[ ]mi doresc din
tot sufletul s[ merg voluntar ]n Armenia. Teoretic nu e greu. Doar
timpul nu \ine cu mine… Dar cine
=tie? }n definitiv fie doar =i pentru
memoria bunicilor mei! Haide\i s[
mergem, sau cum spuneau da=nacii,
Zartir Lao!
EDUARD ANTONIAN
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Armenii din Suceava au comemorat
victimele genocidului armean

Comunitatea armean[ din Suceava a comemorat mar\i victimele
genocidului armean din Imperiul Otoman, început la 24 aprilie 1915,
particip]nd =i la o slujb[ de pomenire a mor\ilor de atunci, la Biserica
Armean[ „Sf]nta Cruce“ din Suceava. De=i filiala Suceava a Uniunii
Armenilor din România num[r[ în prezent circa 20-30 de armeni, în
fiecare an ace=tia nu uit[ s[-=i aminteasc[ c[ „de 92 de ani, aprilie
reprezint[ pentru armeni o lun[ neagr[“ =i c[ peste 1,5 milioane de
armeni au fost uci=i în a=a-numitul, dar nu pe deplin recunoscutul, genocid armean, dup[ cum a precizat pre=edinta filialei, dr. Lucia Grigo renco. Dup[ slujba oficiat[ în armean[ dar =i în române=te, de preotul
paroh Azad Mandalian, care s-a rugat ca f[ptuitorii genocidului m[car
„s[ recunoasc[ ceea ce au f[cut“, cei prezen\i au ascultat =i rememorat
faptele impardonabile s[v]r=ite cu s]nge rece de guvernul Junii Turci.
Pe 24 aprilie 1915, guvernul men\ionat a str]ns =i executat c]teva
sute de intelectuali =i lideri religio=i armeni, aceasta fiind începutul unei
campanii de anihilare a popula\iei armene=ti.
Potrivit istoricilor, p]n[ în 1923, guvernul turc de la acea vreme omor]se peste jum[tate din popula\ia armean[ =i deportase alte sute de mii
din \inuturile lor ancestrale. Tot ei spun c[ genocidul armenesc a inspirat
planurile naziste de exterminare a evreilor, dar dac[ despre Holocaust se
vorbe=te mereu, majoritatea oamenilor =tiu prea pu\ine despre genocidul
armean. Printre \[rile care l-au recunoscut se num[r[ Argentina, Australia,
Fran\a, Germania, Rusia, Polonia, Italia, 39 de state din America, Vaticanul =i UE. Dup[ cum preciza dr. Grigorenco, România a fost printre
primele \[ri care au primit refugia\i armeni, datorit[ interven\iei guvernului Br[tianu, de atunci.
Reamintim c[ „Genocidul armean – o chestiune politic[ =i juridic[
interna\ional[“ a fost =i tema conferin\ei desf[=urate tot mar\i, la
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera“, cu prilejul S[pt[m]nii Bibliotecarilor, care l-a avut ca invitat pe preotul Azad Mandalian.
de Magda AXON, 26.04.2007
dup[ ziarul Crai Nou, Suceava
Ad[ug[m la cele consemnate de ziarul Crai Nou din Suceava c]teva
preciz[ri transmise de doamna Lucia Grigorenco, pre=edinte al filialei
Suceava a UAR. La manifestarea ce a avut loc au participat cca 45 de
persoane. Dup[ slujba oficiat[ de p[rintele Azad Mandalian cei prezen\i
au fost invita\i la sediul filialei UAR. A fost present =i domnul Vladimir
Hapenciuc, consilier din partea Departamentului Rela\ii Interetnice de pe
l]ng[ Guvernul Rom`niei. Un moment aparte l-a constituit prezen\a doamnei Hasmig Chiriac, n[scut[ Matighian, descendent[ a unei familii ce a
supravie\uit de la Genocid =i care, de=i bolnav[ a \inut s[ fie prezent[ la
acest[ ac\iune =i s[ ]mpart[ pr[jituri ]n memoria rudelor ei ucise ]n 1915.

Comemorare la Cluj

Adunarea comemorativ[ organizat[ de Filiala Cluj a Uniunii
Armenilor din România, în amintirea bunicilor =i str[bunicilor no=tri,
a celor peste 1.5 miloane de victime ale Genocidului Armean, a avut
loc miercuri, 25 aprilie a.c.,orele 17, în cl[direa Forumului Democrat
German, (nu avem nici in prezent sediu).
Invita\iile ap[rute în prealabil în „Adev[rul de Cluj“, în „România Liber[“ (edi\ia de Transilvania, Banat), în „Szabadság“, cele
trimise posturilor de televiziune precum =i celorlalte comunit[\i minoritare au avut efect: sala plin[, interviuri din partea a dou[ posturi
locale de televiziune. Pe scurt o mediatizare intens[.
Adunarea a fost deschis[ de Azaduhi Varduca, care i-a salutat pe
cei prezen\i în limba român[, armean[, maghiar[, german[, ebraic[,
rrom[ =i greac[. Lum]n[rile aprinse =i momentul de reculegere au creat
atmosfera unui eveniment comemorativ al durerii; acum 92 de ani,
bunicii no=tri se stingeau din via\[, singura lor vin[ fiind faptul c[
erau armeni. Adunarea comemorativ[ a continuat cu prezentarea de
c[tre Azaduhi Varduca a unor aspecte ale Genocidului: pozi\ia acestuia
pe agenda politic[ =i juridic[ interna\ional[; recunoa=terea sa de c[tre
succesive de armeni, veni\i în secolele XVIII =i XIX diferite personalit[\i, organiza\ii =i state - de pe scena interna\ional[
în Moldova au contribuit la regenerarea limbii =i la contemporan[; necesitatea recunoa=terii Genocidului de c[tre Turcia,
conservarea identit[\ii etnice. Înfiin\area =colii Arme - care trebuie s[-=i cear[ scuze, urm]nd modelul Germaniei. Armenii
ne=ti din Ia=i la 1841 cu statut de =coal[ public[ sub - înc[ î=i a=teapt[ propriul proces de la Nürnberg…
Cu aceast[ ocazie au fost prezentate =i c[r\ile domnului Simion Taven\ionat[ de stat a fost edificatoare în acest sens.
Pentru spiritul de organizare a Comunit[\ii armene vitian: „Armeni de seam[ din România“ =i „Armeni sub cupola Acadin Ia=i, ilustrative sunt statutele din 1842 =i 1868. demiei Române“. În încheiere s-a vizionat filmul artistic „Ararat“,
Aceste documente sunt adev[rate modele pentru felul film distins cu 10 premii în cadrul diferitelor festivaluri interna\ionale,
cum au fost abordate =i solu\ionate chestiunile de unul dintre cele mai prestigioase fiind „Caisa de Aur“, Erevan, 2004.
În urma evenimentului comemorativ au ap[rut articole în: „Foaia
interes ob=tesc, descriind în detaliu modul în care
Transilvan[“
- semnat de Ruxandra Hurezean, în Szabadság - Sándor
trebuiau s[ se desf[=oare adun[rile publice.
Dezbaterile au continuat cu ]ntreb[ri despre tra- Boglárka, dar =i emisiuni pe TVR Cluj, printre care =i „Acas[ în
di\ii, datini =i obiceiuri armene=ti, despre limba =i Europa“, al c[rei produc[tor este Mihaela Ilea. Armenii din Gherla =i
din Cluj s-au rugat împreun[ pentru sufletele victimelor acestor evealfabetul armean.
Din partea UAR filiala Ia=i a participat =i prof. dr. nimente pl[nuite =i organizate în mod sistematic în Imperiul Otoman,
la liturghia oficiat[ la Cluj, în data de 17 aprilie, de c[tre vicarul
ing. Ioana Vlad Misir.
Seminarul a fost organizat de Asocia\ia Studen- armeano-catolic al Transilvaniei, Szakács Endre.
Pe aceast[ cale am dori s[ aducem mul\umiri Ambasadei Armene
\ilor =i Absolven\ilor de =tiin\e Politice din cadrul
din România =i revistei „Ararat“ pentru sprijinul oferit prin materiaUniversit[\ii „Al. I. Cuza“ Ia=i.
lele necesare organiz[rii acestui eveniment de trist[ amintire.
Popa CRISTINA =i Azaduhi VARDUCA
Dr. Aida DRAGOMIRESCU
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Cine ni le d[? Familia, =coala, via\a,
oamenii pe care ]i ]nt]lnim =i care au ceva
anume de transmis semenilor, posterit[\ii.
Unul dintre ace=tia ne-a p[r[sit nu
demult: Octavian Paler. }l vom regreta mereu pe acest ]n\elept care g]ndea afectiv, dar
mereu profund.
Ce am ]nv[\at de la el?
„ S[ pre\uim via\a =i s[ nu uit[m
lec\iile pe care ni le ofer[.
 S[ ne cunoa=tem mai bine, s[ ne recunoa=tem gre=elile =i s[ nu le mai repet[m.
 S[ nu-i judec[m pe al\ii.
 S[ nu regret[m nimic.
 S[ ne ]nf[ptuim visele, s[ ne respect[m proiectele, f[r[ a r[scoli prin cenu=a
lor mai t]rziu^
 S[ nu ]nvinov[\im destinul pentru
toate c]te ni se ]nt]mpl[.
 S[ nu ne pierdem ]n am[nunte.
 S[ nu ne-alung[m ]ntreb[rile; s[ nu
am]n[m r[spunsurile.
 S[ ne facem prieteni de curs[ lung[.
 Prietenia adev[rat[ continu[ s[ existe
chiar =i la distan\[ iar aceasta este valabil =i
pentru iubirea adev[rat[.
 Indiferent de c]t de bun ]\i este un
prieten, oricum te va r[ni din c]nd ]n c]nd,
iar tu trebuie s[-l ier\i.
 Atunci c]nd crezi c[ nu mai ai nimic
de dat, vei g[si puterea de a-\i ajuta un
prieten atunci c]nd te strig[.
 S[ =tim a ]n\elege un dar primit =i s[
ne bucur[m d[ruind.
 Pentru toate avem timp, doar pentru
tandre\e nu. +i pentru tandre\e trebuie s[
lupt[m =i c]nd s[ facem =i asta, murim.
 Nu po\i face pe cineva s[ te iubeasc[.
Tot ce po\i face este s[ fii o persoan[ iubit[.
Restul^ depinde de ceilal\i. S]nt oameni
care iubesc dar nu =tiu s[ o arate.
 A iubi ]nseamn[ s[ sim\i nevoia de a
te d[rui.
 Iube=te, ca s[ po\i fi iubit.
 Dac[ doi oameni se ceart[ nu ]nseamn[ c[ nu se iubesc =i nici faptul c[ nu
se ceart[ nu dovede=te c[ se iubesc.
 Dragostea este o lupt[ ]ntre dou[
suflete =i ]ntre dou[ trupuri. Moartea pune
punct =i iubirilor =i luptelor – fiecare r[m]ne
atunci cu c]t a iubit =i cu c]t a luptat.
 Lac[tele din noi se deschid cu o lacrim[.
 Dureaz[ ani s[ c]=tigi ]ncredere =i
doar c]teva secunde ajung pentru ca s[ o
pierzi.
 }n via\[ nu conteaz[ CE ai ci PE CINE ai.
 Nu trebuie s[ te compari cu ceea ce
pot al\ii mai bine s[ fac[ ci cu ceea ce po\i
tu s[ faci.
 Orice lucru are dou[ fe\e, oricum l-ai
t[ia.
 Trebuie s[ te despar\i de cei dragi cu
cuvinte calde, c[ci s-ar putea s[ fie ultima
oar[ c]nd ]i vezi.
 Po\i continua ]nc[ mult timp, dup[ ce
ai spus c[ nu mai po\i.
 Eroi s]nt acei care fac ce trebuie, c]nd
trebuie, indiferent de consecin\e.
 Atunci c]nd e=ti sup[rat, s[ =tii c[ ai
DREPTUL de a fi sup[rat, dar nu ai dreptul
s[ fii =i r[u.
 Uneori trebuie s[ ]nve\i s[ te ier\i pe
tine ]nsu\i, c[ci nu este ]ndeajuns s[ fii
]ntotdeauna iertat de al\ii.
 Oric]t de mult suferi, s[ =tii c[ lumea
nu se va opri ]n loc pentru durerea ta.
 Tu e=ti singurul responsabil pentru
ceea ce devii.
 Doi oameni pot privi acela=i lucru =i
pot vedea ceva total deosebit.

 Cei care s]nt cinsti\i cu ei ]n=i=i ajung
departe ]n via\[.
 Via\a ]\i poate fi schimbat[ ]n c]teva
ore de c[tre oameni care nici nu te cunosc.
 Scrisul ca =i vorbitul poate lini=ti
durerile suflete=ti.
 Oamenii la care \ii cel mai mult ]\i
s]nt lua\i prea repede^
 Este prea greu s[-\i dai seama unde
s[ tragi linie ]ntre a fi amabil, a nu r[ni
oamenii =i a-\i sus\ine p[rerile.
 Nu s]nt bune dec]t amintirile care te
ap[r[ =i te ajut[ s[ tr[ie=ti ]n prezent – ele ]\i
s]nt singura speran\[ care \i-a r[mas. C]nd
ultima amintire se va rupe, ne vom pr[bu=i
]n gol. Infernul ]ncepe acolo unde nu mai
este nici o speran\[.
 Exist[ doar incapacitatea noastr[ de a
umple golul ]n care tr[im.
 Binecuv]nteaz[ ocazia de a-\i apar\ine ]n ]ntregime. Singur[tatea nu te ]nvi nuie=te c[ e=ti egoist.
 Nu mergem ]nainte din dragoste de
via\[, ci pentru c[ nu avem de ales.
 Nu exist[ dec]t frumuse\i trec[toare.
Etern[ este doar t[cerea.
 O sa spune\i c[ un concert se poate
relua de la cap[t le cîte ori vrei. Nu e
adev[rat. De fiecare dat[ nu e întocmai
acela=i concert. E ceva schimbat. Ceva, infim poate, schimbat în tine însu\i. Discul e
acela=i, dar tu nu mai e=ti acela=i dinainte.
 Nu exist[ alt[ ]n\elepciune dec]t
aceea de a vedea partea ]nsorit[ a adev[rului c[ tr[im.
 |ip[tul nu este un argument, ci o
izbucnire de disperare, o dovad[ c[ acel om
nu mai are ce face cu logica; dac[ fiecare
=i-ar \ipa disper[rile pe toate drumurile, nu
s-ar mai putea tr[i.
 Tr[im ]ntr-o lume unde fire=ti s]nt
doar m[=tile.
 De ce s[-l faci pe altul nebun c]nd
logica lui te irit[?
 A=teptarea este o meserie pe care o
]nve\i cu timpul. A a=tepta este un mod de a
nu muri.
 Via\a este un fir de praf pe obrazul
timpului, o stare de tranzit ]ntre na=tere =i
moarte, un peron unde te zba\i s[ ocupi un
loc ]ntr-un tren. Noi trebuie s[-i d[m vie\ii o
destina\ie – exist[ ]ns[ c[l[tori care nu o fac.
Ap[rem ]ntr-o gar[, undeva, trecem din gar[
]n gar[, din tren ]n tren, merg]nd spre nic[ieri, p]n[ ce pe un peron sau ]ntr-un vagon,
murim.
 S]nt =i minciuni care te ajut[ s[ tr[ie=ti.
 Iremediabil[ este doar gre=eala de a
te l[sa strivit.
 S]nt ]mprejur[ri c]nd, dac[ nu
vorbe=ti, mori.
 }n\elepciunea este pentru mul\i arta
de a te iubi numai pe tine, f[r[ ca aceasta s[
bat[ la ochi.
 Uneori obose=ti a=tept]nd s[ vin[
ceva care sose=te prea t]rziu. C]nd nu mai
ai nevoie =i ai sentimentul c[ ai gre=it fa\[
de via\a ta.
 Poate c[ trebuie s[ sim\i sudoarea
mor\ii pentru ca s[ ]n\elegi c]t de frumoas[
este o cupol[ care str[luce=te.
 Trebuie s[ =tii mereu ce =anse ai s[
r[m]i mai departe OM.
 Dac[ ne vom g]ndi tot timpul la
moarte, va fi greu s[ rezist[m.“

09/2007

ARARAT

NUMELE MEU ESTE SF}NTA CRUCE
Numele meu este <Surp Khaci>. S]nt o
biseric[ ale c[rei temelii dateaz[ de foarte,
foarte mult[ vreme. }n limba poporului care
m-a creat, numele meu este <Surp Khaci>
(Sf]nta Cruce). Din c]te ]mi amintesc, m-am
aflat ]ntotdeauna pe o mic[ insul[ de pe
Lacul Van. O insul[ care =i-a c[p[tat numele
de la o legend[ despre o nefericit[ poveste
de dragoste: Ah Tamar! De aceea mi se spune
Biserica Sf]nta Cruce de pe insula Ahtamar.
De la o vreme au ]nceput s[ m[ numeasc[
biserica Akdamar sau muzeul Akdamar. Nu
=tiu de ce numele mi s-a schimbat, nu i-am
]ntrebat pe trec[tori. Poate c[ legendele s-au
schimbat de-a lungul vremurilor. Nu =tiu^
Regele Gaghik I din dinastia armean[
din Vaspurakan l-a pus pe arhitectul Manvel
s[ m[ construiasc[, ]n anii 915-921. Blocurile de piatr[ ce m[ alc[tuiesc au fost t[iate
cu grij[ =i au fost a=ezate unul peste altul
]nainte de a fi decorat[ cu bazoreliefuri relat]nd pove=ti din cartea sf]nt[, scene de
v]n[toare =i din via\a de zi cu zi. Oamenii s-au
adunat ]n s]nul meu, deschiz]ndu-=i bra\ele
=i inimile pentru a i se ruga Domnului.
Vreme de sute de ani, am contemplat piscurile ]nz[pezite ale mun\ilor maiestuo=i =i
apele cristaline, creatoare de legende ale Lacului Van, =tiind c[ c[ eram un loca= important =i sacru. Eram o biseric[ =i centru al Pa triarhatului din acea vreme. De-a\i =tii ce
frumos, ce minunat era. Oamenii veneau la
mine, se adunau, se rugau =i c]ntau cu glasurile lor frumoase imnuri religioase aduc[toare de lini=te. E mult[ vreme de c]nd nu am
mai auzit acele frumoase glasuri. Nu am putut socoti anii, dar trebuie s[ fie peste 90 de
ani de c]nd m[ aflu ]ntr-o lini=te blestemat[.
Eu nu s]nt fiin\[ uman[. Nu am s]nge, nici
suflet, dar cunosc nostalgia. Am ]nv[\at
acest sentiment. Mai mult de o mie de ani
s-au scurs de la na=terea mea. V[ ]nchipui\i
mul\imea lucrurilor pe care le-am v[zut =i
tr[it. Pot spune c[ ace=ti ultimi 90 de ani
care au trecut f[r[ cuvintele =i imnurile sacre
ce ]mi d[deau via\[, au fost cei mai grei din
via\a mea. Creatorii mei, regele Gaghik =i

arhitectul Manvel, mi-au dat o identitate:
s]nt o biseric[. Datoria mea este s[ fiu un loc
unde cre=tinii se pot aduna =i ruga. Pentru
aceasta am fost construit[. Acum m[ simt ca
o gr[mad[ de pietre ne]nsufle\ite ce =i-au
pierdut existen\a.
Dac[ vre\i s[ =ti\i adev[rul, acum c]\iva
ani situa\ia mea era mult mai deplorabil[.
S[rmanul meu corp era o ruin[ h[r\uit[ =i
invadat[ de buruieni. Apoi, sute de oameni
au venit ca s[ m[ restaureze =i ]nfrumuse\eze. Eram at]t de mul\umit[ de sosirea lor.
Credeam c[ ]mi voi reg[si lini=tea de odinioar[ prin rugile celor cu glasuri frumoase
=i chipuri radioase. Dar nu a fost a=a. Nu mai
s]nt o ruin[ abandonat[, dar nici nu mi-am
reg[sit lini=tea.
}ntr-una din aceste zile a fost o adunare
zgomotoas[ de oameni care ziceau c[ a= fi
un muzeu. Am fost surprins[ =i ]ndurerat[.
C[ci am fost construit[ ca biseric[. Este rostul existen\ei mele. Nu ]mi pot rec[p[ta via\a
=i lini=tea dec]t cu rugile ]n[l\ate ]n s]nul
meu. }n zadar le-am strigat c[ nu s]nt un
muzeu, ci o biseric[, din nefericire nu m-au
auzit. Ce p[cat c[ nu s]nt o fiin\[ uman[, c[
nu am nici gur[, nici limb[ ca s[ le explic.
De fapt, c]\iva oameni prezen\i au spus c[
s]nt o biseric[ =i c[ ar trebui s[ am, ca =i
]nainte, o cruce deasupra mea, dar nu =tiu
dac[ vor fi auzi\i. Sper ]n continuare c[ m[
vor ]n\elege =i de aceea le =optesc ]ntruna
vorbele mele v]nturilor =i apelor r]urilor^
ca ele s[ le duc[ p]n[ la oameni.
Numele meu este Sf]nta Cruce, dar nu
am cruce. S]nt o biseric[, dar nu am enoria=i.
S]nt un vechi paznic ]nsingurat pe mica
insuli\[ din mijlocul Lacului Van. Dac[ ]ntro bun[ zi m[ vor numi din nou biseric[, voi
=tii atunci c[ n-am disp[rut, c[ nu mi-am
pierdut identitatea.
Özlem ERTAN
Dup[ blogul cotidianului turc Milliyet,
prezentat ]n limba francez[ de
www.armenews.com
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(continuare din pagina 1)

Chiar =i presupun]nd c[ ar fi avut loc
fraude, scorul opozi\iei este at]t de sc[zut,
]nc]t victoria sus\in[torilor liniei politice a
lui Robert Kocearian este evident[. Cu
toate c[ declar[ c[ au avut loc <fraude pe
scar[ mare> (Artur Baghdasarian), c[ <Partidul Popular nu va recunoa=te rezultatele>
sau c[ partidele sus\in[toare ale pre=edintelui Kocearian au recurs la cump[rarea
voturilor, opozi\ia se afl[ ]n fa\a unui e=ec
zdrobitor. F[r[ s[ reu=easc[ un discurs
ra\ional =i coerent, baz]ndu-=i retorica doar
pe aversiunea fa\[ de persoana pre=edintelui =i arunc]nd chem[ri la rebeliune ]n fa\a celor c]teva mii de manifestan\i care r[spund
convoc[rilor la mitinguri, opozi\ia se afl[ ast[zi (spre deosebire de alegerile trecute) lipsit[
=i de sprijinul moral extern. +i aceasta deoarece, spre deosebire de alegerile trecute, pe care
observatorii interna\ionali le calificaser[ drept <libere, dar inechitabile>, de aceast[ dat[
misunea observatorilor interna\ionali (]n principal ai Organiza\iei pentru Securitate =i
Cooperare ]n Europa, ai Adun[rii Parlamentare a Consiliului Europei =i ai Parlamentului
European) a considerat alegerile din 12 mai ca reprezent]nd un pas ]nainte pe calea democra\iei, ]n ciuda anumitor probleme. Observatorii au salutat m[surile luate de autorit[\i, inclusiv amendamentele la codul electoral, pentru democratizarea procesului de votare.
<Aceste alegeri marcheaz[ o net[ ameliorare fa\[ de alegerile precedente, lucru bun pentru
democra\ia armean[>, spune Tone Tingsgaard, coordonator al misiunii de observare a
Octavian Paler a rezistat p]n[ la 81 de
OSCE, potrivit c[ruia legislativele din 12 mai s-au desf[=urat <potrivit normelor internaani. }i s]ntem profund recunosc[tori pentru
\ionale>. }n timp ce opozi\ia acuz[ <falsific[ri masive>, OSCE nu semnaleaz[ dec]t <cazuri
c[ a existat =i-i mul\umim pentru c[ ne-a
izolate de falsificare deliberat[>.
l[sat mai boga\i dec]t eram ]nainte de a-l
Pre=edin\ia german[ a Uniunii Europene a salutat <desf[=urarea ]n mare parte liber[ =i
citi, ]nainte de a-l cunoa=te cu adev[rat.
echitabil[> a alegerilor parlamentare din Armenia =i se pronun\[ ]n favoarea unei <inten+i dac[ p[m]ntul pe care l-a iubit i s-a p[ sific[ri a cooper[rii> cu Erevanul. Uniunea European[ =i Statele Unite, care acord[ ajutoare
rut uneori un paradis pierdut, fie ca Domnul
substan\iale pentru dezvoltarea Armeniei, avertizaser[ guvernul de la Erevan c[ eventuale
s[-i deschid[ por\ile celui adev[rat, etern =i
alegeri falsificate vor influen\a negativ sprijinul occidental.
(A.)
s[-l primeasc[ cu nesf]r=ita Lui dragoste!
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UN EROU LEGENDAR DINTR-O ETNIE PRIETEN{

Murad, eroul de origine bo=a

Dintre numeroasele etnii care populau
Asia Mic[, ]n timpul st[p]nirii acesteia de
Imperiul Otoman, al[turi de armeni, caldeeniinestorieni, aysori, cerchezi, kurzi, greci =i
turci vie\uia =i etnia BO+A cum se numeau
\iganii care tr[iau mai cu seam[ pe l]ng[
a=ez[rile armene=ti. Bo=a, la fel ca =i grecii,
aysorii =i caldeenii nu numai c[ nu manifestau adversitate fa\[ de armeni, din contr[,
erau ]n cele mai bune rela\ii cu ace=tia.
Rela\iile erau at]t de str]nse ]nc]t multe cuvinte din vocabularul armean intraser[ ]n
folosin\a limbii vorbite de bo=a ( un dialect
rromanes) chiar mai multe dec]t cuvintele
kurde sau turce=ti care nu lipseau nici ele.
Expresii armene=ti, zicale, obiceiuri culinare ba chiar =i unele cutume erau ]mprumutate de la armeni de bo=a. Mai mult, ei
purtau adesea nume armene=ti =i cei mai
]nst[ri\i chiar tr[iau ]n cartierele armene=ti.
Mul\i dintre ei se socoteau chiar armeni, a=a
cum =i ]n Rom`nia mul\i rromi se declar[
rom`ni. Aceasta se explic[, se pare, mai cu
seama prin faptul c[ marea majoritate a etniei bo=a era de confesiune cre=tin[ =i frecventa bisericile armene=ti. Dar erau =i de
alte confesiuni pentru c[ ]n religiile practicate de bo=a erau invariabil ]mpletite =i
unele elemente de magie, de sorginte pre cre=tin[ la care ei \ineau foarte mult. Bo=a
au suferit, ]n parte, =i ei din partea arogan\ei
na\ionalismului turc =i de aceea mul\i dintre
ei s-au ]nrolat ]n mi=carea fedaynilor al[turi
de armeni. O figur[ proeminent[ a mi=c[rii
fedaynilor din Imperiul Otoman de la ]nceputul secolului XX a fost legendarul Murad,
turcii compun]nd chiar balade, ]n ciuda
faptului c[ el lupta contra lor. Numele lui de
familie era Hrimian =i el a colaborat cu
gherila armean[ fiind prieten cu generalul
Andranik. Istoricul Arakel Kecian ]n cartea
sa publicat[ la „Hay Mamul” din Bucure=ti
]n anul 1942, capitolul 8 (Hay Bo=aner),
spune c[: „Merg]nd de secole al[turi de noi,
bo=a-ul armean, de-a lungul istoriei noastre,
mereu a tr[it cu noi, nedesp[r\it de durerile
noastre =i de bucuriile noastre. Socotindu-se
ei ]n=i=i armeni, =i-au ]nsu=it multe din obi ceiurile, portul nostru, =i s-au confundat cu
noi, mai ales ]n timpul pribegiilor =i exilurilor noastre, c]nd era foarte u=or s[-\i ascunzi
identitatea.“ Ini\ial izola\i =i tr[ind ]n cercul

lor, bo=a fabricau ciururi sau se ocupau de
treburile gospod[re=ti
ale celor ]nst[ri\i, dar
apoi s-au amestecat
printre armeni, iar o
parte au plecat ]n pribegie. Cei r[ma=i s-au
civilizat, au devenit
meseria=i =i negustori
=i nu puteau fi deosebi\i de ceilal\i. Mul\i
dintre ace=tia nu se mai
socoteau bo=a de=i cei
]n v]rst[ mai vorbeau
limba veche. Kecian
ofer[ ]n continuare un
mic glosar de cuvinte
bo=a din care cit[m
c]teva ]n caseta al[turat[. Cuvintele exemplificate de Kecian s]nt
o parte alter[ri ale cuvintelor armene=ti, per sane sau din alte limbi
dar =i rromanes, pro nun\ia fiind diferit[
substan\ial de limba de
origine. Un cercet[tor
armean, Janighian, care
s-a ocupat de limba
vorbit[ de bo=a-i ar -

Manghe - d[-mi
Samele - e bine
Halib - carne
Manus - tat[
Tahin - mam[
Muler e - a murit
B[su - turc
Z[bun - hain[
Mus - om
Le - d[!
Prav - kurd
Lom - bo=a
lom e mer avon\a caren e - e bo=a, e
din casa noastr[
meni nu a putut clarifica dac[ e vorba de un
argou sau o limb[ de sine st[t[toare care
]ns[ =i-a ]nsu=it lexicul altor popoare. Kecian, mai metodic, stabilit deja la Constan\a
a putut fi martor la conversa\ia dintre un
lustragiu turc =i un b[can armean pe numele
lui Iknatios, care au vorbit ]ntre ei ]n rromanes. B[canul a declarat c[ era din +abin
- Karahisar =i a ]nv[\at limba de la vecinii
s[i de acolo care erau bo=a - armeni. El s-a
pl]ns c[ lustragiul vorbea un dialect „]mbog[\it“ cu cuvinte turce=ti =i rom`ne=ti.
Ulterior un frizer const[n\ean, pe numele lui
Siragan, i-a spus c[ el ca =i fostul lui cons[tean Iknatios erau bo=a-armeni =i c[ orice
rrom va putea ]n\elege pe altul oricare ar fi
diferen\ele lexicale.
}mpletirea destinelor celor dou[ popoare
]n arealul Asiei Mici, a=a cum am spus, a
mers =i mai departe, bo=a particip]nd la luptele de eliberare a armenilor din timpul primului r[zboi mondial. Mikael Varandian
]nchin[ o carte ]ntreag[ (publicat[ la BostonSUA, Editura Hayrenik, 1931) legendarului
erou =i prieten a lui Andranik, +ahbaz, Mikaelian, Arhiepiscop Melik-Tankean =i a lui
Sebuh, Murad Hrimian care era bo=a. Murad era din Sebastia (Sivaz). El s-a n[scut ]n
satul Govdun de l]ng[ Sebastia ]n 1874. Va randian spune (p.17): „Nu e prima dat[ c]nd
persoane de s]nge str[in, tr[ind ]n patria armenilor, ]nsu=indu-=i limba armean[, hr[nindu-se cu istoria lor, se topesc ]n neamul
armenesc, devin armeni fanatici, mari pa trio\i.“ Murad Agopian-Hrimian era dintrun neam cunoscut =i viteaz. Probabil veniser[

din Crimea de unde =i numele de Hrimian.
Se ocupau cu fabricarea ciururilor trec]nd
cu corturile din sat ]n sat spre a-=i vinde
marfa, poveste=te bunicul s[u, Sarkis. Se
ocupau =i cu ghicitul. Sarkis a hoin[rit prin
multe locuri: Rusia, Crimeea, Caucaz,
Arabia, Turcia etc. Fii s[i ]ns[ au renun\at la
acest obicei =i s-au a=ezat la casele lor. Agop,
unul din fii lui Sarkis, a avut patru copii
unul fiind Murad. De mic copil fuge de la
=coal[ =i se angajeaz[ la un cioban. La 16-17
ani vine la Bolis (Constantinopol), =i lucreaz[ ca hamal. Erau zile furtunoase ]n 1890,
…revolta din Erzerum, manifesta\ia din
Kum-Kap], Adunarea Na\ional[, Cauza Armean[… ziarele, pe care ]ns[ nu le poate
citi! Se ]nscrie la ni=te cursuri duminicale
din Galata =i dup[ c]teva luni cite=te ziarele

Murad =i familia lui

armene=ti! Devine membru al partidului
H[nceak. Dup[ un incident cu poli\ia turc[
fuge ]n Egipt. Apoi prin Atena trece ]n
Caucaz, Tiflis. De acolo trece frontiera
ruso-turc[ ajutat de partidul Da=nak care ]i
]ncredin\eaz[ o misiune. Dup[ care revine
]n Caucaz unde se implic[ ]n luptele dintre
armeni =i t[tari (ei nu se autointitulaser[
]nc[ azeri) organizate =i dirijate de guvernul
\arist (1905-1906). Salveaz[ numeroase sate
armene=ti de nimicire resping]nd cu voluntarii de sub comanda sa pe agresori.
Anul 1908. Constitu\ia Otoman[. Amnistie. }n 1909 Murad revine la Sebastia
Aici duce munc[ de propagand[ cu scopul
de a organiza tineretul ]n vederea autoap[r[rii, deoarece nu putea avea ]ncredere ]n
aparenta atmosfer[ pa=nic[ instaurat[ de
constitu\ie, el cunosc]nd mai bine ca oricare
altul situa\ia real[. O dovedeau masacrele
de la Adana (1909). Sebastia pe semne trebuia s[ vin[ la r]nd. A preg[tit lupt[tori,
depozite de armanent =i a stabilit pozi\iile
de lupt[ ce trebuiau ocupate ]n caz de nevoie. Patrule acoperite nocturne f[ceau de
paz[ =i erau controlate de Murad. Popula\ia
s[teasc[ nu avea cuno=tin\[ de pericolul ce
o p[=tea. Oamenii erau an0ar (neajutora\i)
lipsi\i de instinctul de ]ntr-ajutorare, fatali=ti, resemna\i, =i-=i puneau n[dejdile numai ]n rug[ciune. El le spunea:privi\i animalele au coarne sau gheare cu care ele se
ap[r[ la nevoie, nu crede\i c[ =i voi trebuie
s[ ave\i arme cu care s[ v[ ap[ra\i c]nd va
veni vremea? Astfel el a reu=it s[ schimbe,
fie =i ]n parte, mentalitatea p[guboas[ de:
„fie ce-o fi, s]ntem prea slabi, nu avem cu
ce, nu te pui cu [ia…“ etc.
Murat era un \inta= =i c[l[re\ redutabil,
ceea ce l-a determinat pe poetul Daniel Varujan s[-i dedice o poezie =i calului s[u
(poezia Pegas, vezi vol. Hetan@s ercer).
C]nd a izbucnit r[zboiul, plec]nd de la
constatarea c[ armele erau insuficiente, el a
propus ca tactic[ a=teptarea =i neprovocarea.

Restul se cunoa=te: declararea st[rii de r[zboi, mobilizarea combatan\ilor ]ntre 18-45
ani, rechizi\iile =i tot ce a urmat.
La data c]nd Enver Pa=a se ]ntorcea ]nfr]nt =i cu efectivele decimate de pe frontul
caucazian, Murad se g[sea la Govdun.
Beyul local, adun[ notabilit[\ile pentru a-l
]nt]mpina pe Enver. Fu invitat =i Murad,
care se bucura de mare trecere pe l]ng[ turci.
Beyul ]l prezent[ pe Murad lui Enver. Acesta
]i str]nse m]na dar ad[ug[ cu nemul\umire:
„Voluntarii armeni au luptat aprig ]mpotriva
noastr[!“ „Pa=[, spuse Murad, a=a cum noi
servim cu credin\[ statul turc, a=a =i rusoarmenii servesc cu credin\[ statul rus“…
Dar Enver i-a ]ntors-o imediat, cu asprime
„Nu au luptat numai ei, au fost =i voluntari
turco-armeni! Ve\i fi aspru pedepsi\i!“ Dar
decizia de ai „pedepsi“ pe armeni era luat[
demult, ]nc[ ]nainte de izbucnirea r[zboiului, acolo, la Congresul secret de la Sa lonic… Mesajul lui Enver ]ns[, era clar.
Murad se ad[poste=te ]n mun\i, cu o
grupare de voluntari, iar de acolo duce un
r[zboi de gheril[ av]nd ca scop limitarea
atacurilor ]ncepute de turci asupra satelor
armene, dar totodat[ se apropie pe c[r[ri
]ntortochiate de Samsun de unde va reu=i s[
treac[ ]n Caucaz. Murad a luptat pe toate
fronturile: Erznga, Erzrum, Caucaz =i apoi
la Baku unde n[v[lise armata turc[, =i care
nu reu=ise s[ treac[ de rezisten\a armenilor
organizat[ la Sardarabad. Ocuparea ora=ului
Baku de coali\ia germano-turc[ ar fi ]nsemnat utilizarea petrolului de Puterile Centrale
]n scopuri de r[zboi, iar aceste scopuri erau:
ocuparea Iranului, Afganistanului =i Turkestanului ceea ce ar fi prelungit r[zboiul =i
ar fi dus la consecin\e imprevizibile ]n defavoarea Marii Britanii =i Antantei. Faptul
c[ Baku a fost ocupat abia ]n septembrie
1918 =i armisti\iul s-a ]ncheiat tocmai ]n
noiembrie al aceluia=i an a fost un rezultat al
rezisten\ei armene. Planurile Puterilor Centrale ]n Caucaz au fost z[d[rnicite. +i asta
exclusiv datorit[ lupt[torilor armeni printre
care a luptat =i Murad, c[zut eroic ]n luptele
de la Baku. (vezi r[spunsul lui Balffour dat
lui Ramsay MacDonald care s-a interesat de
situ\ia lupt[torilor armeni). Faptul c[ armata
turc[ a fost blocat[ ]n luptele de la Baku a
dat un respiro armenilor care au putut
proclama prima Republic[, (ocupat[ ]ns[
ulterior de sovietici) cu capitala la Erevan.
La temelia acestei Republici, al[turi de s]n gele v[rsat de at]\ia lupt[tori ne]nfrica\i, s-a
ad[ugat =i o pic[tur[ din s]ngele lui Murad.
Un erou dintr-o etnie prieten[.
A. SAHAG
Iknatios, b[canul din Constan\a,
ce vorbea limba bo=a
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ARMENII ÎN MASONERIA ROMÂNEASC{ (III) Ordinul veteranilor de r[zboi

Bruselian, Vutar S. – La 17 feb. 1929 a luat parte
la \inuta solemn[ în care Constantin Argetoianu a fost
proclamat Mare Patron al Ordinului Masonic Român.
Între 05-06 oct. 1929 particip[ la s[rb[toarea masonic[ a Echinoc\iului de toamn[. La 11 aprilie 1930 ia
parte la inaugurarea Templului Masonic din Bucure=ti, str. Cîmpineanu nr. 45. În 1930 particip[ la aniversarea a 50 de ani de la constituirea Marii Loji
Na\ionale din România.
Bolfos, Bogdan – proprietar. La 24 ian. 1886
ini\iat în loja „Viitorul“. Între 1886-1887 cu gradul 3,
port stindard al lojii.
Capri1, George N. (Tupilata, Roman, 1876 –
Bucure=ti 1924) – jurist =i avocat. Studii primare =i
gimnaziale în Roman. Licen\iat al Facult[\ii de Drept
din Bucure=ti, =ef de cabinet, director general în Ministerul Instruc\iunii Publice =i al Cultelor. Colaborator apropiat al lui Spiru Haret. Prefect =i deputat de
Roman. Administrator al Societ[\ii «Mica». Public[
studii de drept. Locuia în bd. Kog[lniceanu nr. 18
(Bufet). La 13 dec. 1946 este ini\iat în loja „Fra\ii
Sco\ieni“2 nr. 9 (Bucure=ti); nr. 569 în Registrul matricol al M.L.N.R. La 30 martie 1947 cu gr. 2 tot aici.
Capri, Nicolae Gr. (Foc=ani, 18 dec. 1919 Bucure=ti, ?), inginer agronom. Nepotul precedentului. +coala primar[ (1927-1930) =i Liceul „Unirea“
(1930-1938) în ora=ul natal. Studii de agronomie la
=coala Politehnic[ din Bucure=ti (1938-1942). Dup[
stagiul militar =i r[zboi se angajeaz[ la I.C.S. „Plafar“
Bucure=ti (1949-1955). Între anii 1955 =i 1961, din
cauza originii sociale, lucreaz[ ca „agent de cultur[“
la Oficiul de control al m[rfurilor, la Fabrica de zah[r
„Chitila“ sau la „Agrosem“ – Bucure=ti, Cooperativa
Agricol[ de Produc\ie Scartu din raionul Ro=iorii de
Vede (1961-1966) =i la Departamentul îmbun[t[\iri
funciare - grupul de supraveghere a investi\iilor
pentru iriga\ii, desec[ri, combaterea eroziunii solului
(între 1967-1980 pîn[ la pensionare).
În masonerie la 10 oct. 1947: ini\iat în loja „România Unit[“ nr. 1 (Bucure=ti), propus de ing. Paul
Br[t[=anu =i prof. Nicolae Corn[\eanu. Cu nr. 835 în
„Registrul matricol“ al M. L. N. R. =i cu nr. 157 în
„Registrul lojii“. La 12 mart. 1948 cu gr. 2 tot aici.
La 14 mai 1948 cu gr. 3 tot aici. La 16 nov. 1993
rede=teptat în loja „România Unit[“ (Bucure=ti) =i
ales tezaurar al lojii. La 08 ian. 1994 cu gr. 4. La 15
feb. 1994 cu gr. 33 =i Mare Tezaurar al Supremului
Consiliu pentru România. La 25 sept. 1995 pre=edinte
al lojii de perfec\iune „Arca regal[“ (Bucure=ti). La
25 sept. 1994 ales Maestru Venerabil al lojii I.C.
Br[tianu (Bucure=ti). La 09 mart. 1996 Secund Supraveghetor al Conventului Extraordinar de la Alba
Iulia al Marii Loji Na\ionale din România (2). La 16
mart. 1996 se al[tur[ grupului de loji care contest[
hot[rîrea Conventului de la Alba Iulia =i r[mîne în
componen\a Marii Loji Na\ionale din România (Vladimir Boant[). La 25 mai 1996 accept[ unificarea
Marii Loji Na\ionale din România nr. 1 (Sever
Fren\iu) cu Marea Loj[ Na\ional[ din România nr. 2
(Vladimir Boant[).
Capriel – Pe la 1937 era membru al lojii „România Unit[“ (Bucure=ti).
Cazasian3 – industria=. Locuia în strada Londrei.
Arestat în 1947. În masonerie este men\ionat4 în anul
1946 ca membru al unei loji din obedien\a Marii Loji
Na\ionale din România.
Cerchez, Alfred St. (Bucure=ti. 29 dec. 1897 –
Paris, aprilie 1982), licen\iat al Facult[\ii de Drept,
mare industria=. Proprietar, împreun[ cu tat[l s[u, al
Fabricii de tricotaje =i filatur[ „Cerchez“ din Bucure=ti pîn[ la na\ionalizare (1948). Anterior anului
1930 a f[cut parte din Liga „Vlad |epe=“, grupare
conservatoare condus[ de Grigore Filipescu, desprins[ din Partidul Poporului al generalului Averescu.
Dup[ m[rturisirea lui A. C., gruparea î=i propusese
aducerea pe tron a principelui Carol. Vicepre=edinte
al ATRICO. Arestat la 21 ian. 1952. Condamnat prin
sentin\a nr. 1270 din 10 nov. 1953 la 20 de ani munc[
silnic[ pentru „crim[ de înalt[ tr[dare“. De\inut în
Penitenciarele Jilava (1953–1954, 1964), Pite=ti
(1954–1955), V[c[re=ti (1959), Dej (1960–1961),
Gherla (1963). Gra\iat la 31 iul. 1964 prin Decretul
Consiliului de Stat nr. 411/1964. A emigrat legal în
Fran\a în 1970. În masonerie men\ionat în 1931 ca
ini\iat în loja „România Unit[“ (Bucure=ti) la propu nerea lui George Grigoriu. În 1932 prime=te gr. 2 =i 3
în acela=i an. În 1936 cu gr. 18 =i membru al lojii
capitulare „Sf. Gheorghe“ (Bucure=ti). La 2 sept.
1944 semneaz[ procesul-verbal de rede=teptare a
Marii Loji Na\ionale ce a mai fost semnat tot atunci
de Constantin Carcalli, Mircea Ciupercescu =i Ale xandru Grigoriu. Ulterior acesta este semnat de
Constantin Bellu =i Constantin Pomponiu. În 1944
rede=teptat în loja „România Unit[“ nr. 1 (Bucure=ti)

cu nr. 6 în „Registrul matricol“ al M. L. N. R. Cu nr.
2 în „Registrul lojii“. La acea dat[ avea gr. 32. La 11
mart. 1945, cu prilejul reconstituirii Supremului Consiliu din România i se acord[ gr. 33. În 1945, dup[ ce
a fost o vreme prim supraveghetor, este ales Venerabil
de onoare al lojii „România Unit[“. În 1945 numit
Mare Maestru =i ajutor al Marii Loji Na\ionale. În
1945 numit Membru agregat al Supremul Consiliu
din România. La 07 februarie 1948 ales Membru
asociat al Supremului Consiliu din România. Cerchez
figureaz[ pe un Tabel destinat inform[rii Marilor
Puteri Masonice din lume. Între 1950-1951 particip[,
la domiciliul lui Mircea Ciupercescu, împreun[ cu
George Grigoriu, Mircea Ciupercescu, Sergiu Neni=or, Alexandru Grigoriu, +erban Cosac =i al\ii, la mai
multe întîlniri cu caracter masonic. Avea gr. 30. În
1978 numit Suveran Mare Comandor al Supremului
Consiliu pentru România (în exil).
Cerchez, Sergiu (Chi=in[u, 1899 – ?), func\ionar
C.F.R. Locuia în Bucure=ti, str. Berzei nr. 14 bis. La 13
mart. 1947 este ini\iat în loja „Steaua Polar[“ nr. 4 (Bucure=ti) cu nr. 679 în „Registrul matricol“ al M.L.N.R.
Ciolac, Garabet – la 2 martie 1868 ini\iat în loja
„Steaua României“.
Ciomac, Cristian I. (Bucure=ti, 1912 – ?) –
magistrat. Locuia în Bucure=ti, =os. Bonaparte nr. 20.
La 29 ian. 1948 ini\iat în loja „Steaua Polar[“ nr. 4
Bucure=ti cu num[rul 1079 în Registrul Matricol al
M.L.N.R. La 3 iunie 1948 cu gradul 2 tot aici.
Ciomac Simion (Foc=ani, 9 iulie 1903 – 1981) –
medic. Locuia în Bucure=ti, str. Armeneasc[ nr. 12
bis. La 17 februarie 1947 este ini\iat în loja „România
unit[“ nr. 1 Bucure=ti cu nr. 607 în Registrul Matricol
al M.L.N.R. =i cu nr. 105 în Registrul lojii. La 6 iunie
1947 cu gradul 2 tot aici.
Ciuntu, Megherditz (M[gîrdici) – negustor. În
1871 intr[ în loja „Discipolii lui Pitagora“ (Gala\i). În
1882 cu gr. 18, capitulul „Discipolii lui Pitagora“ (Gala\i).
Ciuntu, Nicolae I. (Gala\i, 13.02.1914 – ?),
locotenent colonel de avia\ie. =coala primar[ „Visarion“. Studiile liceale la „Spiru Haret“ (1932). =coala
de ofi\eri de avia\ie din Bucure=ti (1933-1936), slt
(1936), lt (1939), cpt (19-43), mr (1946), lt. col (1951).
Brevetat pilot în 1935. Ofi\er la Flotila 3 Avia\ie
(1936-1937), pilot la Centrala de Instruc\ie (1937), la
Baza Aerian[ Pipera (1937-1938), instructor de zbor
=i cd de Escadril[ (1939-1944), Gr. II Observa\ii Aero
al Armatei a IV-a (1945) pe frontul de Vest pîn[ în
Cehoslovacia. Pe front: =eful biroului de opera\iuni.
Reîntors în Patrie este trimis, pentru o lun[, la Flotila
Informa\ii Blaj =i, de aici, instructor de zbor =i =ef al
biroului instruc\ie la =coala de Avia\ie Bucure=ti
(1945-1946). În Divizia de Avia\ie la Biroul Instruc\ie
Bucure=ti (1947) =i în comandamentul Avia\iei (19471948). Trece, ulterior, ca =ef al Biroului Mobiliz[ri,
instructor de zbor =i =ef de pilotaj la =coala de pilotaj
Buz[u (1948-1950). În fine, =ef al Biroului program[ri zbor din CFAM (1950-1952). Membru al Aeroclubului Regal al României (pîn[ la desfiin\area sa în
anul 1947). Arestat la 13 martie 1952, este condamnat
la trei ani închisoare pentru „neglijen\[ fa\[ de securitatea statului“, ca urmare a evaziunii în Iugoslavia
„titoist[“ a unui avion Henkel 111 cu mai mul\i „fugari“
la bord. Deten\ia a efectuat-o la Constan\a. A fost
eliberat la 11 mart. 1955. Prin Decizia Tribunalului
Suprem din 20.02.1969 a fost reabilitat.
În masonerie la 17 mai 1946 este ini\iat în loja
„România Unit[“ nr. 1 (Bucure=ti), cu recomandarea
col. dr. Emanoil Victor =i a generalului dr. Odiseu
Apostol. Are nr. 498 în Registrul matricol al M.L.N.R.
=i nr. 85 în Registrul lojii. Despre preg[tirea sa pentru
ini\iere î=i aminte=te: „dînsul ‚col. dr. Victor Emanoilƒ
mi-a vorbit de francmasonerie, ca de o asocia\ie cu
principii democratice de Libertate, Egalitate, Fraternitate din cari au f[cut parte la timpul lor N. B[lcescu,
M. Kog[lniceanu, C. A. Rosetti“. La 07 feb. 1947 cu
gr. 2 tot aici. La 14 mart. 1947 cu gr. 3 tot aici. La 21
dec. 1947 particip[ la =edin\a solemn[ cu ocazia „anivers[rii generalismului Stalin“ (Din context rezult[
c[ a fost o \inut[ de loj[, poate alb[). La 03 ian. 1948
scrie: „am depus în cadrul lojii un jur[mînt de credin\[ fa\[ de Republica Popular[ Român[ =i legile ei“5.
În febr. 1948 se transfer[ în loja „Libertatea“ nr. 30
(Bucure=ti. În mart. 1948 avea deja gr. 14.

Numele este scris =i Kapri.
Dintr-un Curiculum vitae depus de nepotul s[u,
Nicolae Capri, rezult[ c[ ar fi f[cut parte din loja
„Osiris“.
3
}n unele documente numele este scris =i Cazazian.
4
De masonul Mircea Ciupercescu.
5
Am f[cut aici aceast[ men\iune deoarece a fost
afirmat[ de col. Nicolae Ciuntu. F[r[ îndoial[ c[ jur[mîntul a fost depus concomitent de to\i membrii Marii
Loji Na \ionale din România.
1
2

– 105 ani –

De cur]nd, la 29 aprilie s-au ]mplinit 105 ani de la ]nfiin\area, ]n
1902, a ordinului Veteranilor de R[zboi din Rom`nia. Cu acest prilej
Asocia\ia Na\ional[ a Veteranilor de R[zboi din Rom`nia a organizat o
=edin\[ comemorativ[ ]n frumoasa sal[ de festivit[\i a Cercului Militar
din Bucure=ti la care au fost prezen\i veterani ai celui de-al Doilea R[zboi Mondial. La aceast[ ]ntrunire, onorat[ de prezen\a delega\ilor ]naltelor
foruri ale Armatei Rom`ne, generalul de armat[ (r) Marin Dragnea a rostit
o vibrant[ cuv`ntare din care am re\inut ]n continuare punctele cele mai semnificative legate de situa\ia actual[ a veteranilor de r[zboi din Rom`nia.

Monument aflat ]n Cimitirul Armenesc din Bucure=ti
]nchinat eroilor din Primul R[zboi Mondial

Vorbitorul l-a omagiat pe regele Carol I sub egida c[ruia a luat
fiin\[ primul corp al veteranilor de r[zboi, la ]mplinirea a 25 de ani de
la R[zboiul de Independen\[ din 1877. De asemenea, vorbitorul a omagiat
pe cei care cu pre\ul vie\ii au ]nf[ptuit ]ntregirea neamului ]n 1918,
precum =i pe aceia care au luptat ]n cel de-al II-lea R[zboi Mondial.
Domnia sa a relevat c[ ]n 1990 erau ]n via\[ 900.000 de veterani,
iar ast[zi, dup[ trecerea a doar 17 ani num[rul lor s-a redus drastic,
cobor]nd la 112.000. Subliniind cinstea =i aten\ia de care se bucuraser[
veteranii din 1877 =i 1918, a reliefat faptul c[ actualii veterani, at]\ia c]\i
mai exist[, nu s]nt aprecia\i a=a cum s-ar cuveni: <Dup[ 13 ani de la in trarea ]n vigoare a Legii 44/1994, veteranii de r[zboi nu au fost ]nc[
]mpropiet[ri\i>, a precizat vorbitorul.
Pre=edintele A.N.V.R., generalul de armat[ Marin Dragnea a
asigurat c[ veteranii sus\in cu inima, prop[=irea patriei, indiferent de
vremelnicii ei diriguitori: <Statornic[ caracterului nepolitic al asocia\iei,
reafirm[m loialitatea =i respectul nostru fa\[ de toate institu\iile
statului^ Am sus\inut =i sus\inem programele de guvernare ale tuturor
guvernelor post-decembriste>.
Cuv]ntarea s-a ]ncheiat cu un judicios =i conving[tor apel adresat
at]t conduc[torilor c]t =i popula\iei la unitate pentru a dep[=i dificult[\ile
prezentului: <^ Adres[m clasei politice, societ[\ii civile, ]ntregului
popor cel mai c[lduros =i insisten\i apel la toleran\[, la ]ncetarea urii
=i vr[=m[=iei^ =i a v]n[torii de vr[jitoare>.
Ziua }n[l\[rii Domnului este dedicat[ cinstirii memoriei eroilor care
– de-a lungul timpului – s-au jertfit pentru ne-am =i \ar[. Oare nu s-ar
putea acorda mai mult[ aten\ie, cinstire ]n fapt[ a=a cum se ]nt]mpl[ ]n
multe alte \[ri, acelora care au luptat pentru Patrie =i ]nc[ supravie\uiesc?
Dac[ nu gre=esc ]n mai pu\in de un deceniu veteranii actuali se vor
al[tura camarazilor-eroi =i vor fi comemora\i post-mortem.
}n acest context se cuvine s[ amintim jertfa osta=ilor rom`ni de na\ionalitate armean[ ]n cel de-al II-lea R[zboi Mondial dup[ cum men\ioneaz[ regretatul Bogdan C[u=, el ]nsu=i fost veteran de r[zboi, ]n
cartea sa <Pe patul armei^>: Haig Acterian, Hagop Dobagian, Onnig
Ceaparian, Sarchis Gr. G[in[, Antranig Kricorian, Dicran Bedrosian,
Agop Avakian, Stepan Garnichian, Pakrad Baltazarian, Atam Altokaian,
Vazghen Hazarian, Sarah Torosian, +tefan Tonchievici, Zaven Andonian,
Cristea Zamcan, Ion G. Garabetian, Traian Ghiragosian, Antranic Chircorian, Sarkis Hekimian, Alexandru Antonovici, Abraham Bedrosian.
S[ nu ]i uit[m niciodat[!
Lt. Col.(r) Agop BEZERIAN
Veteran de r[zboi
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În Colec\ia „Historiques“ a editurii franceze Complexe a ap[rut anul trecut o edi\ie
ad[ugit[ a lucr[rii 1915, le genocide des
Armeniens, avîndu-i ca autori pe doi reputa\i speciali=ti în domeniu: Gérard Chaliand
=i Yvés Ternon. Despre lucr[rile celui din
urm[, unele traduse =i în române=te, am avut
deja ocazia s[ scriem în paginile Arara tului. Contrar aparen\elor, cartea de fa\[ nu
este una a=a-zicînd de popularizare, de=i e
adresat[ unui public mai larg decît acela al
speciali=tilor. Nu avem de-a face, pe de alt[
parte, cu prea multe contribu\ii istoriografice inedite în planul documenta\iei sau al
interpret[rii fenomenelor. Avem în schimb
o sintez[ a celor deja existente: o sintez[
onest[, hiper-profesionist[ a unui dosar
istoric deschis, care continu[ s[ dea multe
b[t[i de cap politicienilor europeni. Sînt
binecunoscute preocup[rile lui Yves Ternon
pentru istoria comparat[ a genocidelor din
secolul XX (=tiu c[ sun[ oribil dar...), iar
situarea genocidului armenilor nu doar
drept uvertur[ a crimelor în mas[ (Shoah,
masacrele din Cambodgia, Kosovo, Rwanda
=.a.m.d.) ci =i într-o zon[ a refulatului eu ropean postcolonial deschide perspective de
teorie geopolitic[ =i nu numai care ar merita
o discu\ie particular[. Revenind sau, mai
bine zis, venind la cartea de fa\[, trebuie

Cu Yvés Ternon =i Gérard Chaliand,
din nou despre Genocidul armenilor

spus, dac[ mai era nevoie, c[ autorii posed[
nu numai o cunoa=tere în profunzime a
istoriei armenilor, ci =i o capacitate remarcabil[ de analiz[ =i sintez[, de extragere a
ideilor =i a structurilor istorico-mentalitare
ce au dus la catastrofa din 1915 (paginile
despre institu\ia familiei armene =i despre
via\a comunitar[ a acestui popor sînt un
exemplu între multe altele). Titlurile capito lelor din sec\iunea „interpretativ[“: Geopolitique, Les Armeniens des provinces
orientales, Le desmembremenet de l’Èmpire ottoman, Le mouvement national
armenien, Le nationalisme turc, La guerre
jaloneaz[ coordonatele unei viziuni asupra
istoriei Genocidului. Sec\iunea urm[toare –
intitulat[ elocvent Evidence – grupeaz[
m[rturiile oficiale (rapoarte diplomatice,
unele secrete) despre Catastrof[ publicate în
cursul primului r[zboi mondial: documente
germane, engleze =i americane, urmate de
un dosar al procesului unioni=tilor =i de cazul particular al na\ionalistului Tehlerian. M[
gr[besc s[ adaug c[ aceste pagini documentare, al[turi de zguduitoarea sec\iune foto

care le completeaz[ condamn[ f[r[ drept de
apel orice opinie nega\ionist[. Nimeni, nici
un istoric de bun[ credin\[, neghidat, adic[,
de o agend[ politic[ interesat[, nu va putea
contesta, odat[ pus în fa\a lore, realitatea
genocidar[. Ca Prob[ într-un eventual proces actual, sec\iunea e imbatabil[, =i acesta
îmi pare a fi meritul capital al c[r\ii celor doi
cercet[tori. Evident, autorii nu v[d istoria în
alb =i negru: departe de a acoperi de oprobiu
întreg poporul turc, ei subliniaz[, de cîte ori
au ocazia, gesturile de ap[rare a armenilor
de c[tre turcii de rînd, similare „drep\ilor
între popoare“ – ap[r[tori ai evreilor în
perioada celui de-al doilea R[zboi Mondial.
Ultima sec\iunea a volumului - Regards
sur un solution finale - trimite, nu întîmpl[tor, la o paralel[ între Shoah =i Genocidul
armenilor. Discu\ia se deschide aici, mai
mult decît oriunde, asupra consecin\elor ge nocidului =i asupra implica\iilor juridice ale
crimelor genocidare din secolul XX. Rediscutarea cazului armean în contextul mi=c[ rilor anticoloniale de emancipare na\ional[
din „Lumea a Treia“ este umbrit[ de o und[

Str[zile Bucure=tiului au amintiri

Editura Humanitas î=i r[sfa\[ cititorii cu
o carte de lux, recent ap[rut[: un splendid
ghid în imagini =i texte pe str[zile vechiului
Bucure=ti =i în istoria lor. Semnat[ de universitarul bucure=tean =i antropologul Alexandru Ofrim, Str[zi vechi din Bucure=tiul de azi are la baz[ un concept al tîn[ rului =i dedicatului coordonator editorial
C[t[lin D. Constantin. Ioana Pârvulescu, ea
îns[=i autoare a unor foarte frumoase volume despre Bucure=tii secolului XIX =i cei
interbelici semneaz[ un captivant „cuvînt de
întîmpinare“: „Str[zile sînt f[cute din case,
din oameni =i amintiri. +i din pa=i. Acesta
este Bucure=tiul pa=ilor no=tri: îl pute\i str[bate în cîteva ore. F[r[, m[car, s[ v[ murd[ri\i pantofii de praf“. Cartea este pres[rat[
la tot pasul cu poze de epoc[ din Arhiva
Muzeului Municipiului Bucure=ti =i cu fotografii ale zonelor vechi din ora=ul de azi
oferite de C[t[lin Constantin. Imaginile – în
sepia, alb-negru sau color – deschid ferestre
pline de pitoresc =i nostalgie c[tre timpuri
apuse, înso\ind textele (cam aseptice) de
prezentare ale str[zilor cu nume dispuse în
ordine alfabetic[, de dic\ionar: de la Strada
Academiei la Strada Zarafi... De o parte –
imagini ale ora=ului disp[rut. De cealalt[ –

imagini ale cl[dirilor =i str[zilor „supravie\uitoare“. Trecutul mort al[turi de trecutul
viu... Privind ce a mai r[mas din str[zile de
alt[dat[, sim\i un fior pe =ira spin[rii. Extrasele din lucr[ri ale evocatorilor =i/sau ale
martorilor de odinioar[ (Ion Ghica, D. Pa pasoglu, C. Bacalba=a, Ulysse de Marillac,
Emanoil Hagi-Moscu =i ceilal\i) coloreaz[,
la rîndul lor, pl[cut memoria afectiv[ a
iubitorilor de Bucure=ti. Nu lipsesc, desigur,
din aceast[ panoplie policrom[ nici instantaneele despre ceea ce am putea numi dimensiunea armean[ a Capitalei: „Odinioar[, în
Bucure=ti armenii au constituit o comunitate
etnic[ numeroas[ =i bine închegat[. În secolul al XVII-lea mahalaua armeneasc[ se
afla în afara ora=ului. În 1742 domnitorul
Mihai Racovi\[ d[ voie armenilor din ora=
s[ î=i construiasc[ o biseric[ de zid în Uli\a
armeneasc[. Pe locul vechii biserici a fost
ridicat[ în 1915 actuala biseric[, situat[ la
intersec\ia bulevardului Carol I cu Strada
Armeneasc[“. Sau: „Printre cei care au oferit un pre\ bun pentru fostele locuri ale
Cur\ii Domne=ti s-a aflat =i bogatul negustor
armean Emanuel Mirzaian, cunoscut sub
numele de Manuc Bey. În anul 1808 acesta
a construit unul dintre cele mai vestite ha-

nuri bucure=tene, Hanul lui Manuc. (...) În
aceast[ cl[dire s-a semnat pacea dintre ru=i
=i turci, în urma r[zboiului din 1806-1812“.
Din fericire, lapidaritatea informativ[ a lui
Alexandru Ofrim este fericit completat[ de
fotografiile =i reproducerile care salveaz[
ceea ce Mateiu I. Caragiale ar fi numit
„scumpul trecut“ al Bucurescilor. Imaginile
fac to\i banii.
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de pesimism: „Cette réhabilitation du Tiers
monde n‘aide, indirectement, les Arméniens
qu‘a demi. Leur situation particuliére naguère
fixes en Orient fait qu‘ils n‘appartiennent
pas au Tiers-monde tout en n‘appartenant
pas a l‘Occident au sens strict“. Într-adev[r,
din cauza identit[\ii culturale aflate „între
dou[ lumi“ armenii nu se pot prevala, asemeni kurzilor spre exemplu, de un statut
virtualmente la fel de profitabil. Pe de alt[
parte, diaspora armean[ e considerat[ a fi
fost, cel pu\in pîn[ acum, ineficient[ în
lupta pentru recunoa=terea interna\ional[ a
genocidului: „Pourtant, si les differentes organisations nationales ont pleinement rempli
leur fonction diasporique dans le cadre du
maintien d‘une identité, elles ont été, et céla
se comprend, incapables d‘offrir une alternative politique soit dans le sens d`ùne
récuperation eventuelle de territoires – ce
qui, au moins sur le papier, semble etre une de
leurs revendications“. Pentru c[, într-adev[r
– scria Gérard Chaliand în 1980 - „On ne
peut nier que l‘information vehiculee concernant le scandale profond de ce genocide
non recconu par la republique turque se
situe dans le combat multiforme mene par
le respect des „Droits de l‘Home“. Il importe
que ce genocide soit partie integrante de la
conscience universelle. Et il serait juste
qu‘un Tribunal international le denonce –
bien que la chose parraît improbable. Aussi,
l‘un des objectifs des defenseurs des Droits
de l‘Homme est-il de mener a cet égard un
travail d‘information aupres des divers opinions publiques”. +i acela=i Chaliand într-o
postfa\[ din decembrie 1990, cu pu\in dup[
emanciparea na\ional[, post-sovietic[ a Ar meniei: „Il reste aux elements desireux que
la diaspora puisse etre non un conservatoire
mais partie prenante a la fois de l‘identité et
de l‘universel a faire un examen critique
sans complaisance“. Au trecut 17 ani de
atunci. De=i Genocidul armenilor a fost
recunoscut ca atare înc[ de c[tre subcomisia
pentru Drepturile Omului a Na\iunilor Unite
(1986) =i de c[tre Consiliul Europei (1987),
de=i în ultimii ani a fost recunoscut mai multe
importante \[ri europene, el continu[ s[ fie
negat de c[tre statul turc. Mai mult, consecin\ele în plan juridic sînt, ca s[ spunem a=a,
mai mult decît problematice... Contrar aparen\elor, rolul unor astfel de c[r\i precum
cea semnat[ de c[tre Chaliand =i Ternon
este unul însemnat. Ele contribuie suplimentar la delegitimarea discursului nega\ionist turc. Lipsit de suportul „argumentelor“
de ordin istoriografic, el r[mîne unul pur
politic, prin urmare – extrem de vulnerabil.
Se cuvine, de aceea, s[ salut[m apari\ia
unor asemenea lucr[ri ce reamintesc – cu
rigoare, profesionalism =i impecabil[ argumenta\ie persuasiv[ – unul dintre adev[ru rile tragice, înc[ neexorcizate ale istoriei
ultimului secol.
Pagin[ realizat[ de Cristina MANUK
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Expozi\ia Nuni Dona =i
„Jurnalul unei fete greu de mul\umit“ de Jenny Acterian

Dou[ evenimente majore consumate în
aceast[ prim[var[ ne transpun în timp =i
spa\iu =i ne oblig[ la o frumoas[ c[l[torie
în balonul de s[pun al vie\ii ce l-am risipit,
cu generozitate uneori, în urma noastr[. La
sugestia bunului nostru prieten Barbu Brezianu am luat la pas drumul C[ii Victoriei
pentru a ajunge la Biblioteca Universitar[
Carol I, pe un traseu mult îndr[git în tinere\ea mea. Nu de multe ori am b[tut str[zile

Gravur[ Jenny Acterian

spre =i din preajma universit[\ii, nu de pu\ine ori ne-am oprit pa=ii s[ t[if[suim =i
polemiz[m pe te miri ce subiecte la una
dintre numeroasele locante din centrul mirificului nostru Bucure=ti. E greu de în\eles
de c[tre mai cei mai tineri de ast[zi, care ori
s]nt prea gr[bi\i cu ma=inile lor sau se las[
=i ei sedu=i de minunile oferite de computer
=i telemobil, ce frumoase erau flan[rile
noastre prin centrul Bucure=tilor. Ce pline
de miez =i ce savoare aveau înt]lnirile
noastre prietene=ti dintre fete, la cofet[riile
„Nestor“ sau „Anghelescu“. Sau cele în
care îi inso\eam pe b[ie\i la „Enescu“, „Dragomir“ sau chiar la „Cap=a“. Pre\urile nu
erau atît de prohibitive cum cred c[ s]nt
ast[zi cînd v[d ce pustiu este prin vechile
localuri. Probabil c[ actuala protipendad[ sa mutat în alt[ parte. Dar nu despre Bucure=ti încropesc eu aceste vagi impresii bucu re=tene. O sal[ de expozi\ie nou[, ad[ugit[
vechiului corp al bibliotecii, numit[ simandicos „Galateca“, f[r[ s[ intuiesc bine =i de
ce, a ad[postit pentru doar dou[ s[pt[m]ni o
nea=teptat[ expozi\ie. Cu at]t mai drag[ mie,
cu c]t aveam pentru prima oara în fa\a
ochilor adunate laolalt[ minunatele tablouri,
uleiuri, acuarele, pasteluri, desene în peni\[
sau crochiurile unor lucr[ri în fresc[ pe care

Jenny Acterian =i Lucia Cosmescu – tu=

buna =i draga noastr[ Nuni Dona le-a realizat în cursul lungii vie\i pe care bunul
Dumnezeu i-a h[r[zit-o. Am cunoscut-o pe
Nuni Dona, prietena lui Jenny Acterian,
acas[ la fra\ii ei, Haig =i Ar=avir. Care erau
buni prieteni cu regretatul meu frate George, Jorjel, cum îi spuneam noi, =i cu neasemuitul lor Barbu. Colegi la „Spiru Haret“,
apropia\i =i de Radu Sighireanu =i de Noica,
in fine, o lume care azi nu mai este. Haig a
murit pe front, nu se prea =tie
bine unde =i cum, Ar=avir s-a dus
=i el, cumva fericit c[ a avut po sibilitatea s[ publice c[r\ile lui
Haig =i teribilul jurnal al lui Jenny,
care =i ea, s[raca s-a dus destul de
tîn[r[, pentru c[ mereu a fost îndr[gostit[ nebune=te de cine nu
trebuie. =i nici nu merita. Nuni
Dona, o fire senin[ =i încrez[toare în ziua de mîine a reu=it s[ în ving[ timpul cu senin[tate. Bravo
ei! Mica expozi\ie, nu chiar mic[,
dac[ ar fi s[ enumer[m cele cîteva zeci de lucr[ri, este foarte con sistent[ =i plin[ de semnifica\ii
cred eu. Am apreciat cîteva nuduri
expuse cam nepotrivit, chiar la
intrarea în expozi\ie. Nu c[ a= fi
eu pudic[ la anii mei, chiar dac[
am practicat =i eu nudismul la Movil[, Odessa =i Balcik în tinere\ea
mea, dar a=a, ca panotare, s[
zicem. Foarte frumoase =i expresive trupuri de femei, pe una din
ele am cunoscut-o =i eu, Rosi, era o unguroaic[ zv[p[iat[, s-a \inut =i de capul lui
Jorjel, bine c[ nu s-a legat la cap cu ea. Cel
mai mult mi-au pl[cut din expozi\ie peisajele =i portretele. Care au deschis în mine
cutia cu amintiri, plin[ de parfumul vremurilor bune de alt[dat[. Comuni=tii a=tia care
au profitat de naivitatea =i jemanfi=ismul
nostru nu pot pricepe ce via\[ frumoas[ era
în România înainte de r[zboi. Nuni Dona a
prins bine în insectarul ei nu doar portrete,
dar =i, mai ales, caractere. Cum s[ nu m[
emo\ionez cînd m[ uit pe pere\i =i v[d acolo
chipuri cunoscute sau altele atît de expresiv
portretizate! =i ce frumoas[ era Nuni, Doam ne, cu aerul ei simpatic =treng[resc era în
stare s[-i suceasc[ gîtul =i unui sucit cum
era Petru Comarnescu! Am rev[zut-o =i pe
profesoara de pian a lui Dan Grigore, inegalabila Florica Musicescu, sau b[ie\ii de
odinioar[. Ironicul juc[tor de bridge, Filip
Lahovary sau talentatul dansator Trixi Che cais, marele artist care a fost Eugeniu Dr[gu\escu, seam[n[ cu Mircea Eliade, din
vremea cînd era însurat cu Nina Mare= =i
locuiau în blockhausul de pe Palade, care a
avut atîta de suferit de pe urma comuni= tilor. +i m[tu=ile =i bunica lui Nuni, ce p[cat
c[ locuin\a Cellei Delavrancea de lîng[
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Biserica Precupe\ii Vechi a devenit, cine =i-ar
fi închipuit a=a o oroare, restaurant chinezesc. Ce elegant[ putea s[ fie =i Wanda,
marea noastr[ pictori\[, s[ nu m[ las cople=it[ de amintiri =i s[ fac un fel de tabel
de prezen\[. Peisajele au o doz[ de inefabil,
crochiuri sau pasteluri care nu vor neap[rat
s[ fie frumoase. Ce mai r[mîne peste ani
din o privire aruncat[ spre lume? Prezent
r[mîne doar timpul, oamenii se duc, locurile
=i peisajele se schimb[, nu ar mai
fi pictat Nuni la Du=anbe =i Wei mar dac[ nu se schimbau timpurile. M[ uit în caietul-catalog d[ruit cu gentile\e de Dl Florin Colona=, care a fost sufletul acestei
expozi\ii, =i bag seama c[ Nuni
Dona este n[scut[ pe 14 noiembrie, scorpion ca =i mine. Da, a=a
e, a f[cut =coala central[ de Fete
=i a urmat Academia de Arte Frumoase din Bucure=ti la clasa lui
=irato. Se simte cumva =i în cu lorile ruginii folosite =i de Nuni.
Am l[sat la urm[ cele trei lucr[ri
care o înf[\i=eaz[ pe Jenny. O
gravur[, unde ochii ei vulture=ti
=i spr]ncenele orientale îi dau un
aer sever cum nu era. Apoi un
desen în tu=, unde apare lîng[ o
pictori\[ ast[zi uitat[, Lucia Cosmescu, cumva mai senin[ =i me ditativ-contemplativ[ cum ii era
felul. A citit enorm, putea s[ fac[
=i filozofie, pentru care era dotat[, s-a l[sat dus[ de via\[ =i de un
amor p[gubos. Cel mai mult mi-a pl[cut o
acuarel[ din 1939, Jenny Acterian =ezînd pe
o sofa între perne, cu bluz[ de m[tase =i cu
guler, a=a cum se purta, cu acela=i aer trist.
Pare t[cut[, pe cît de vorb[rea\[ era cu cine
îi era simpatic. Avea oroare de vulgaritate =i
prostie lîng[ ea. „ Jurnalul unei fete greu de
mul\umit”, care a ap[rut tot acuma la „Editura Humanitas” se poate citi mai lesne în
conjunc\ie cu lucr[rile acestei expozi\ii.
Jurnalul devoaleaz[ tr[irile unei sensibilit[\i

ve=nic în alert[ =i în acela=i timp apeten\a
pentru huzur =i leneveal[ ce ar putea s[ vin[
=i din descenden\a ei oriental[. Nu f[cea caz
de asta, p[rin\ii ei din Constan\a au fost
negustori onorabili. Mi-a f[cut o mare pl[cere s[ citesc pagini pline de farmec din
trecutul nostru =i în acelea=i timp s[ nu m[
las cople=it[ de propriile mele amintiri legate
de frumoasele imagini oferite de lucr[rile
pictori\ei Nuni Dona. Ar mai fi de c[utat un
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alt desen desen cu Jenny pe care-l =tiam în
colec\ia Dnei Gu\i Mociorni\a. Cine =tie pe
unde o fi azi, au =i lucr[rile de art[ destinul
lor. Ca =i oamenii. Azi s]ntem =i m]ine nu.
Felicit[ri tuturor pentru efortul depus =i mul\umiri redac\iei revistei de cultur[ „Ararat“
care mi-a îng[duit aceste simple impresii de
spectator al vie\ii.
Mioara CREMENE-ARSENESCU

